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Stichtse Vrije School Zeist 

 

ENGELS    KLAS   12  V 
 

HANDELINGS -
DELEN 

Inhoud : Eisen : 

Lezen Boekverslag Na het boek gelezen te 
hebben wordt er in de les 
een thematisch verslag van 
gemaakt. 

 
 

 
Data : 
Toetsweek1: 31 okt t/m 4 nov. :Essay  
Toetsweek 2: 19 t/m 23 dec.  : geen toets voor Engels 
Video-luistertoets Cito   : jan 2017 
Toetsweek 3: 17 t/m 23 feb. 2017 : Examenteksten Vwo niveau 
Mondelinge examens   : maart (6 t/m 17 mrt 2017 
 
HCE examenidioom Vwo: I in de les toetsen 
1x in okt/    1x in jan.  /1x in mrt. (data nader te bepalen) 

TOETSEN Inhoud : Eisen : Weging: 

Mondeling Je bespreekt in duo’s 20 
minuten lang 5 gelezen 
Engelse boeken. 
Daarnaast de inhoud en 
betekenis van Macbeth. 
In totaal dus 6 boeken. 

De boeken moeten 
oorspronkelijk Engelse 
romans zijn. Eén titel van 
voor 1900. 
Je bent instaat de boeken 
op niveau te analyseren en 
te vertellen over de 
thematiek van de boeken. 

10% 

Schrijven Essay Het cijfer wordt bepaald op 
grond van inhoud en 
grammatica.  

15% 

Idioom Je krijgt 3 toetsen over 
idioom per 5 
hoofdstukken HCE 
examenidioom Vwo 

Cijfer is het gemiddelde 
van de toetsen. 
H 1 t/m 5 in okt., H6 t/m 10 
in jan., H 11 t/m 15 in mrt 
2017 

10% 

Video-
luistertoets 

In januari doen we de 
landelijke Cito toets. 
 

 15% 

Examenteksten Toets over een aantal 
examenteksten. 
 

 15% 



 
 
 
 
 

STUDIEWIJZER   ENGELS   SCHOOLJAAR   2016-2017 
Stichtse Vrije School Zeist 

 

ENGELS    KLAS   12  V 
 

HANDELINGS -
DELEN 

Inhoud : Eisen : 

Lezen + 
literatuur 

Boekverslag 
 
De docent behandelt een selectie aan 
literaire teksten en/of gedichten. je maakt 
aantekeningen, analyses, commentaar en 
samenvattingen in een Literature 
Notebook. 
 
De stof moet compleet en op voldoende 
niveau verwerkt zijn. 

Na het boek gelezen te 
hebben wordt er in de les 
een thematisch verslag van 
gemaakt. 
 
Literature Notebook wordt 
in jan.2017 ingeleverd en 
door de docent 
beoordeeld.  

 
 

TOETSEN Inhoud : Eisen : Weging: 

Mondeling Je bespreekt 15 minuten 
lang 5 gelezen Engelse 
boeken. Daarnaast de 
inhoud en betekenis van 
Macbeth. 
In totaal dus 6 boeken. 

De boeken moeten 
oorspronkelijk Engelse 
romans zijn. Eén titel van 
voor 1900. 
Je bent in staat de boeken 
op niveau te analyseren en 
te vertellen over de 
thematiek van de boeken. 

15% 

Schrijven Essay Het cijfer wordt bepaald op 
grond van inhoud en 
grammatica.  

10% 

Idioom Je krijgt 3 toetsen over 
idioom per 5 
hoofdstukken HCE 
examenidioom Vwo 
H 1 t/m 5 okt 2016 H6 
t/m 10 jan. 2017 H 11 
t/m 15 mrt .2017 

Cijfer is het gemiddelde 
van de 3 toetsen. 
 

10% 

Video-
luistertoets 

In januari doen we de 
landelijke Cito toets op 
Vwo niveau. 

 15% 



 
Data : 
 
Toetsweek 1 : in nov. 2016:    Examenteksten  
Januari  2017:      Video-luistertoets Cito      
Toetsweek 2 : in januari 2017: geen toets voor Engels  
Toetsweek  3: in  Maart 2017: Essay  
maart 2017:                        Mondelinge examens 
 
In de les wordt getoetst: HCE examenidioom Vwo 
okt. 2016 HCE idioom Vwo H 1 t/m 5 
jan.2017  H 6 t/m 10 
mrt. 2017 H 11 t/m 15 
 
Boekverslag in les: datum nader vast te stellen 
Literature Notebook : op nader te bepalen datum in jan 2017 inleveren. 
 
 
 
 
 
 

 

Examenteksten Toets over een aantal 
examenteksten op Vwo 
niveau. 

 15% 


