
 

 

Algemeen: 

* Je hebt 2x per week Nederlands. Neem elke lesje schrift mee.  

Alle opdrachten komen in dat schrift. Het schrift kan ingenomen worden ter beoordeling voor 

het rapport.  

* Als je ziek bent geweest, haal je de opdrachten zelfstandig in. Je vraagt aan een klasgenoot 

wat er gedaan moet worden. 

* Je neemt ook elke les het boek Vlekkeloos Nederlandsmee. Dit is een boek dat je huurt, dus 

je mag er niet in schrijven!  

* Je krijgt van school een exemplaar van Op niveau te leen voor het hele schooljaar. Het 

wordt op jouw naam geregistreerd; het boek heeft een nummer en dat nummer correspondeert 

met jouw naam in het systeem van de mediatheek. Jij bent verantwoordelijk voor jouw boek. 

Het is een leenboek, dus je mag er niets in schrijven.  

* Daarnaast krijg je van school een grammaticawerkboek. Daarin mag je schrijven.  

* Het huiswerk moet je naar behoren maken, maar dat is logisch. 

* Elk rapport krijg je een beoordeling voor je inzet en een cijfer voor het vak Nederlands. Het 

cijfer is geen rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten. De weging van de 

verschillende onderdelen speelt bij het bepalen van het cijfer een rol. Ook de actieve 

deelname aan de lessen en de klassengesprekken wordt beoordeeld. 

 

 

De lesstof: 

In de 9e klas staat tekstverklaren, literatuur,woordenschat/stijl/spelling en ontleden op het 

programma.  

Aan de hand van Vlekkeloos Nederlands worden s.o.’s gegeven die de werkwoordspelling, 

stijl en woordenschat toetsen.  

Als we met de grammatica aan de slag gaan, zullen daar ook tussentijdse proefwerken over 

worden gegeven.  

Elke leerling maakt drie boekverslagen en een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp. 

Over dit werkstuk houd je vervolgens een presentatie.  

 

De jaarplanning  

 

Boekverslagen:  

Er worden drie boeken gelezen dit schooljaar. De eerste moet op 14 oktober uit zijn; er is in 

de les een opdracht en je levert een creatieve opdracht op 14 oktober in.  

Boekverslag 2: 16 december 

Boekverslag 3: april 2017 

 

Werkstuk en presentatie: inleveren februari/maart, presentaties in april, mei, juni  

 

Toetsweken:  

Toetsweek 1: werkwoordspelling (theorie uit Vlekkeloos Nederlands) en tekstbegrip (geen 

theorie)  

Toetsweek 2: grammatica (alle zinsdelen) en tekstbegrip  

Studiewijzer Nederlands Klas 9MS C+D 

Leraar A.Haaksma & 

A.Hardewijn  

Schooljaar  2016-2017 


