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Studiewijzer  Nederlands  12H1 
 
Docent: A. Hardewijn       Datum: november 2016  
 
Blok 1  
In blok een bereiden we ons voor op de mondelinge betogen (handelingsdeel) en de toets 
tekstverklaren. De mondelinge betogen starten in deze periode (en ronden we af na kerst).  
Tekstverklaren oefenen we o.a. aan de hand van de examenbundel.  
Toetsweek 1: tekstverklaren (20% PTA) 
 

Planning mondelinge betogen 

45 7 t/m 13 nov 8 nov       o.a. planning blok 2 & 3 bespreken 
10 nov     Merijn / Mischa 

Do: 13.30 studiemiddag 

46 14 t/m 20 nov 15 nov     Merel & Yujian /  
17 nov     Victor / Sven 

Wo: 13.30 inhaalmoment 
Do: ouderavond 5e&6e kl ouders 

47 21 t/m 27 nov 22 nov     Paul / Jesse 
24 nov     Ralph / Benedict 

Wo: cijfers ingevoerd 
 

48 28 nov t/m 4 
dec 

29 nov    Jonathan & Wout   
1 dec       uitval?  
Oefenbetoog inleveren  

Di: sportdag 9t/m12 na periode 
Ma, woe, do en vrij: 
rapportvergaderingen  
 

49 5 dec  t/m   11 
dec 

Wo: Rapporten en examendossier eruit 
6 dec      Kris, Nina  
8 dec      Corné, Anne L  

Toneelweek 11B 
Vr: toneelopvoering 11B 

50 12 t/m 18 dec 13 dec    Tobias / Manawyddan 
15 dec    Sylvana / Anne M  

Di: vakouderavond 7 t/m 12  
Wo: inhaalmiddag v. 13.30u 

51 19 t/m 25 dec 22 dec    Fien Ma/Di/Wo: Toetsweek 10&12 (Niet voor 
talen) 

52 
+1 

26 dec t/m 8 jan Kerstvakantie  

2 9 t/m 15 jan Oefenen voor het schriftelijk betoog 
Oefenbetoog inleveren  

Ma: leerlingen vrij/studiedag 
Do: Driekoningenopvoering 

3 16 t/m 22 jan Oefenen voor het schriftelijk betoog Za: opendag 10.00-14.00 u 

4 23 t/m 29 jan 
 

Oefenen voor het schriftelijk betoog luistertoetsen 12/10M/H in de les 

5 30 jan t/m 5 feb do 2 febr: bronnenmap inleveren  
Oefenen voor het schriftelijk betoog en het 
mondeling literatuur 

Drama examen 12V 
Za: Opvoering Drama 

6 6 t/m 12 feb Oefenen voor het schriftelijk betoog en het 
mondeling literatuur 

 

7 13 t/m 18 feb Di 14 febr: inleveren literatuurlijst 
Oefenen voor het schriftelijk betoog en het 
mondeling literatuur  

Wo: 13.30 inhaalmoment 
Vr: 13.30 studiemiddag 
Vr: Toetsweek 9/10/11/12  
(11e  geen talen) 

8 20 t/m 26 feb 
 

Toetsweek Toetsweek 9t/m12 
Vr: begin krokusvakantie 

 9 27 feb t/m 5 mrt Krokusvakantie  

10 6 t/m 12 mrt MONDELINGEN  Mondelingen 12H/V-10M/H 
examenklassen gewoon les  
Stage 9e klas 

11 13 t/m 19 mrt MONDELINGEN  
Ma/Di/Wo/Vr  Mondelingen 12H/V-10M/H 

examenklassen gewoon les  
Stage 9e klassen 
Do: Bovenbouwconferentie  
Vr: cijfers ingevoerd 9 t/m 11 
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Blok 2 & 3  
 
Toetsweek 2: schriftelijk betoog (30%)     toetsweek 13-18 febr  
 
Op de toets schrijf je aan de hand van gedocumenteerd schrijven je betoog over een actueel 
onderwerp. Je maakt een degelijke/correcte documentatiemap, die je op de toets erbij mag houden. 
De map wordt gecontroleerd door de docent. Je kunt het betoog thuis voorbereiden. Dat houdt in 
dat je een klad- en een netversie kunt schrijven en dus nog op de toets kan schaven aan je betoog. Je 
betoog moet echter in de voorbereiding al een keer geschreven en herschreven zijn: je helpt jezelf 
het beste door een heel schrijfproces door te gaan (lees: je tekst aan te passen en te verbeteren). 
 
Eisen betoog:  

- Je verdedigt een eigen gekozen stelling.  
- Het betoog bestaat uit minimaal zeven alinea’s (casus, probleemstelling, stelling, minimaal 

twee hoofdargumenten, tegenargument ontkrachten, conclusie).  
- Zinsbouw en spelling (max. 2 punten aftrek) worden meegerekend. 
- Je verwerkt minstens één citaat (geen internetpagina, moet echt uitspraak van een persoon 

zijn) in je betoog, waarbij je ook door middel van een noot de bron vermeldt.  
 
Bronnenmap inleveren:  
De bronnenmap wordt donderdag 2 februari ingeleverd bij de docent. Als dit niet gebeurt, kan de 
docent ertoe besluiten de kandidaat een andere documentatiemap te geven, die de docent zelf 
samengesteld heeft, aan de hand waarvan de leerling een betoog moet schrijven dat aan dezelfde 
eisen voldoet. De leerling mag een uur voordat het tentamen begint de map inkijken om zich voor te 
bereiden op het schrijven van het betoog. 
 
Eisen bronnenmap:  

- Titelpagina met naam, datum, vak, docent, stelling en e-mailadres.  
- Minimaal vijf artikelen, waarvan minstens twee niet ouder dan augustus 2016.  
- Er mag in de map met kleur gearceerd worden of onderstreept, maar er mogen geen 

aantekeningen, nummering, pijlen etc. staan. Uiteraard mogen er geen uitgeschreven 
(getypte) stukken staan; deze worden door de docent verwijderd, als daar een vermoeden 
van is.  

- De docent behoudt het recht om artikelen uit de map te verwijderen waarvan niet duidelijk 
is wat de herkomst is.  

 
 
 
Mondeling literatuur (25%)      mondelingenweken 6-19 maart  
Het mondeling literatuur is een gesprek met de docent van 20 tot 25 minuten over je literatuurlijst 
(bestaande uit tien titels).  
Voordat het mondeling überhaupt plaats kan vinden, moet je literatuurlijst door de docent zijn 
goedgekeurd. Indien de lijst te laat wordt ingeleverd, behoudt de docent het recht om 0,5 af te 
trekken van je cijfer. Je ontvangt dan eerst een waarschuwing van de docent.  
 

Inleverdatum definitieve literatuurlijst: dinsdag 14 februari ().  
Eisen:  
Je levert je literatuurlijst – netjes geschreven of getypt – op de volgende wijze in:  
 Exacte titel van het boek; 
 Jaartal 1e druk;  
 Voorletter(s) en achternaam van de schrijver. 
Je deelt de lijst chronologisch in. Je kunt je lijst indelen in ‘periodes’: bv. ‘vóór 1880’, 
‘tachtigerwerk’, ‘vóór 1945’, ‘moderne literatuur (na 1945)’, ‘wereldliteratuur’ en ‘gedicht’.  
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