
STUDIEWIJZER/PTA   ENGELS   SCHOOLJAAR   2016-2017 (laatste versie) 
Stichtse Vrije School Zeist 
 

     KLAS   12 H 
ENGELS 
 

HANDELINGSDEEL    

Boekverslag + 
literatuur 

Je leest zelfstandig een 
onverkorte Engelse 
roman. 
 
Literatuur: Je maakt 
aantekeningen, 
samenvattingen, 
commentaar en 
analyses van Engelse 
literatuurgeschiedenis 
Old English Period, 
Middle Ages, 
Renaissance, 18th 
century, Romantic 
period, Victorian Age 
en Modernism 
 

In de les wordt van het 
gelezen boek een 
verslag gemaakt. 
 
In de les maak je 
aantekeningen en 
samenvattingen etc. in 
een periodeschrift van 
door de docent 
aangeleverde bronnen 
betreffende Engelse 
literatuurgeschiedenis. 
De stof moet compleet 
en op voldoende 
niveau verwerkt zijn. 
 

  Het verslag moet 
tenminste een 6 
zijn. 
 
Literature 
Notebook wordt op 
een nader te 
bepalen datum 
ingeleverd en 
beoordeeld. 
Het schrift moet 
tenminste een 6 
zijn. 

TOETSEN   Telt mee voor : 

Mondeling In duo’s presenteer je 
gedurende 2o min. de 
3 Engelse boeken die je 
gelezen hebt. 
 

Je wordt beoordeeld 
op inhoud, uitspraak, 
vaardigheid en 
grammaticabeheersing. 

10 % 

Schrijven mail/ eenvoudig essay 
n.a.v. een artikel 

Het cijfer wordt 
bepaald op grond van 
inhoud en grammatica.  
 

10 % 

Idioom  Idioom wordt 3x in de 
les getoetst per 5 
hoofdstukken. HCE 
examenidioom Havo   
H 1 t/m 5 in okt.  H6 
t/m 10 in dec.. 2016 en 
H11 t/m 15 in feb.2017 
 
 

Cijfer is het gemiddelde 
van de idioomtoetsen. 

 10 % 



Video-luistertoets In januari doen we de 
landelijke Cito toets. 

 15 % 

Examenteksten Door het jaar heen 
maak je twee toetsen 
met examenteksten op 
Havo 5-niveau. 
 
 

Cijfer wordt bepaald 
door het gemiddelde 
van de toetsen. 

10% 

 
 
DATA :   
 Toetsweek 1: november : Brief /mail n.a.v. artikel 
  
              Toetsweek 2: 19 t/m 23 dec. 2016: geen toets voor Engels 
 januari:  Cito Kijk-Luistertoets (23 t/m 27 jan. 2017) 
 Mondeling examen: maart  2017            
              Toetsweek 3  17 t/m 23 feb.2017: Examenteksten op eindexamen Havo niveau 
 
 Inleveren Literatuurschrift: woensdag 18 jan. 2017 
 Boekverslag in les:  woensdag 26 oktober 2016 
  

Idioom: 
In les:   okt.: Toets idioom HCE Havo H 1 t/m 5  
In les:    dec.: Toets idioom HCE Havo H 6 t/m 10  
In les:    feb.: Toets idioom HCE Havo H 11 t/m 15 


