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Zeist, 3 oktober 2016 

Toetsweek I:  van 31 oktober tot en met 4 november/ toets Duits en de voorbereiding daarop 

Beste leerlingen, 

Hieronder vinden jullie  

1. een werkplanning per les tot aan de toetsweek 

2. de stof, die je moet kennen voor de toets Duits. 

De toets lijkt veel op de toets, die jullie in de negende klas gehad hebben. Verwacht wordt, dat jullie 

de stof beter beheersen dan in de negende klas. Per les kun je werken aan de opgegeven 

hoofdstukkenuit ‘Noch Einmal’. Valt de les uit, dan kun je toch zelf verder werken, omdat ‘Noch 

Einmal’ een doe-het-zelf-herhaalcursus van de basisgrammatica is, die jullie al gehad hebben. 

Gebruik de antwoorden, kijk je eigen werk na om jezelf te checken op wat je begrepen hebt.  

maandag 3 oktober 

 Hoofdstuk 8 Het werkwoord in de verleden tijd en het voltooid deelwoord blz 20 en 21 

 Hoofdstuk 10 De voorzetsels met de vierde naamval                                         blz 24 en 25 

woensdag 5 oktober 

 Hoofdstuk 11 De voorzetsels met de derde naamval                                            blz 26 en 28 

 Hoofdstuk 15 Onregelmatige werkwoorden (1)                                                     blz 34 en 35 

 Hoofdstuk 16 Onregelmatige werkwoorden (2)                                                     blz 36 en 37 

maandag 10 oktober 

 Hoofdstuk 12 De voorzetsels met de derde of de vierde naamval                      blz 28 en 29 

 Hoofdstuk 18 Het bijvoeglijk naamwoord (1)                                                          blz 40 en 41 

 Hoofdstuk 6 Haben, sein, werden                                                                              blz 16 en 17 

woensdag 12 oktober 

 Hoofdstuk 19 Het bijvoeglijk naamwoord (2)                                                          blz 42 en 43 

 Hoofdstuk 13 Het voorzetsel: enkele bijzonderheden (1)                                     blz 30 en 31 

 Hoofdstuk 1 De naamvallen                                                                                        blz 6 en 7 

maandag 24 oktober 

 Hoofdstuk 20 Daarvan alleen Het bijvoeglijk naamwoord (3)                                blz 44 en 45 

 Hoofdstuk 14 De voorzetsels: enkele bijzonderheden (2)                                       blz 32 en 33                                                            

 Hoofdstuk 3 Het onbepaald lidwoord                                                                         blz 10 en 11 

 Hoofdstuk 5 De woorden van de ein-groep                                                               blz 14 en 15 

woensdag 26 oktober 

 Hoofdstuk 2 Het bepaald lidwoord  en wat je nog wil bekijken            blz 10 en 11        z.o.z. 
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Help elkaar en als je klaar bent met de opdrachten en alles snapt, lees je door in het boekje  

‘Die Ilse ist weg’. Maak de opdrachten bij elk hoofdstuk! Zo behoud je het overzicht en snap 

je het boekje beter. 

 

Stof voor in de toetsweek: 

Van de 20 hoofdstukken moet je alles leren op de hoofdstukken 4 + 17  en de tweede helft 

van 20 na. Dus tweeënhalf hoofdstuk niet. 

 

Viel Erfolg! 

Arine 

  

 

 

 

 

 

 

 


