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Studiewijzer/werkplanner 2    Duits  mavo 10   2016 – 2017 

Deze studiewijzer/werkplanner biedt een houvast, meer niet. Het is mogelijk, dat het huiswerk en de 

inhoud van een les afwijken van wat hieronder te lezen valt. Kijk dus altijd in magister voor je 

huiswerk! 

 Schrijfopdrachten, die je miste, moet je altijd inhalen. Je kunt die ook via de rode 

brievenbus bij het secretariaat inleveren met jouw en mijn naam er op. 

 Je moet elke les een werkschrift en je grammaticaschrift bij je hebben.  

 Het boekenproefwerk over twee boeken valt in de week van 13 t/m 17 maart.  
 

45 7 t/m 

13 nov 

 Do: 13.30 

studiemiddag 

46 14 t/m 

20 nov 

 

47 21 t/m 

27 nov 

 

 

 Wo: cijfers 

ingevoerd 

 

48 28 nov 

t/m 4 

dec 

28/11/16 

 Die Ilse tot en met Kapitel 4 gelezen 

 SO regels van de meervoudsvorming van het znw 

 SO Wortschatz Seite 13 blauwe bundel DNND 

 Inleveren van verbeterde schrijfopdrachten. Zie 

magister. 

 

Meenemen: Ilse+bundel Schrijfvaardigheid+’Noch 

Einmal’+ Snelhechter voor losse bladen+ 

Grammaticaschrift+ werkschrift 

 
30/11/16 

Meenemen: zie boven 

 Ilse Kapitel 5 en 6 gelezen hebben 

 SO Noch Einmal Seite 12 Der Gruppe helemaal + 

kunnen toepassen 

 SO Seite 14 blauwe bundel DNND 

 Schrijfopdracht 3 (zie magister) 

 Inleveren van verbeterde schrijfopdracht(en) 

 
 

 

Di: sportdag 9t/m12 

na periode 

Ma: Rap.verg. 11e kl.  

Di:Rap.verg. 12e kl.  

Wo: rap verg 9e kl 

Do: rap verg 10e kl. 

Vr: rapverg 9e kl. 



2 
 

49   5 dec 

t/m   

11 dec 

 Wo: Rapporten en examendossier eruit 

5 december geen Duitse les 

7/12/16 

 Inleveren schrijfopdracht(en) en verbeterde opdrachten 

(zie magister) 

 Die Ilse Kapitel 7 en 8 gelezen hebben 

 SO blauwe bundel Seite 15 DNND 

 Zie verder magister voor overig huiswerk 
 

 

Toneelweek 11B 

Vr: toneelopvoering 

11B 

50 12 t/m 

18 dec 

12/12/16 

 Inleveren eerste kijk-luisteropdracht (getypt op A4) 

(Zie uitgedeeld blad)  

 Ilse Kapitel 9 en 10 gelezen hebben 

 SO blauwe bundel Seite 16 DNND 

 Inleveren schrijfopdracht(en) (zie magister) 

 Zie verder magister voor overig huiswerk 

 
14/12/16 

 Kijk-luister-oefening in de les en zie verder magister 

Di: vakouderavond 7 

t/m 12 vanaf 17.30 

uur  

Wo: inhaalmiddag v. 

13.30u 

 

51 19 t/m 

25 dec 

 

Als de Duitse lessen in deze toetsweek doorgaan, dan oefenen 

we kijk- luisteropdrachten. Heb je achterstallig werk, dan kun je 

dat in deze week inleveren. 

Lees in de vakantie ‘Die Ilse ist weg’ helemaal uit. 

Zorg dat je in de vakantie aan je Kijk-luisterdossier werkt. Daarna 

heb je daar niet zoveel tijd meer voor. 

Ma/Di/Wo: 

Toetsweek 10&12 

(Niet voor talen) 

Vr: kerstspel + 

afsluiting 

52 26 dec 

t/m  

1 jan  

Kerstvakantie 

1 

1 2 t/m 8 

jan 

Kerstvakantie  

2 9 t/m 

15 jan 

Rooster is nog niet bekend. 

 Eerste les: Kijk- luisteroefeningen en/of Opdrachten 

mondeling/ inleveren schrijfopdracht(en) 

 Tweede les: Kijk- luisteroefening en/of  Opdrachten 

Ma: leerlingen 

vrij/studiedag 

Do: 

Driekoningenopvoeri
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mondeling/inleveren schrijfopdracht(en). Zie magister 
 

ng 

3 16 t/m 

22 jan 

Inleveren Kijk- luisterdossier in de laatste les van deze week. 

 Eerste les: Kijk- luisteroefening/Mo oefenen (zie 

magister) / Inleveren schrijfopdracht(en) (zie magister) 

 Tweede les: Kijk- en luisteroefening/ MO oefenen (zie 

magister)/ 

 Inleveren schrijfopdracht(en) (zie magister) 
 

Za: opendag 10.00-

14.00 u 

4 23 t/m 

29 jan 

 

Kijk- Luistertoets in de les.  

Hoe dit georganiseerd wordt, is op moment van het schrijven van 

deze studiewijzer niet duidelijk. Een kijk-luistertoets neemt meer 

tijd in beslag dan een les. Onduidelijk is of er daarvoor dus 

roosterwijzigingen zullen zijn en welke. 

luistertoetsen 

12/10M/H in de les 

Di: ouderavond 9e kl. 

Do: ouderavond 10e 

kl. 

5 30 jan 

t/m 5 

feb 

Zorg, dat je elke les ook je tweede boek, dat je moet lezen, bij je 

hebt, zodat je als je klaar bent met opdrachten, kunt lezen. 

 Eerste les: Schrijfvaardigheid (zie mag.)/ MO oefenen 

 Tweede les: Schrijfvaardigheid (zie mag.) / MO 

oefenen 

 Overig huiswerk : zie magister 

Drama examen 12V 

Za: Opvoering Drama 

Ma: ouderavond 11e 

kl. 

6 6 t/m 

12 feb 

Zorg, dat je elke les ook je tweede boek, dat je moet lezen bij je 

hebt, zodat je als je klaar bent met opdrachten, kunt lezen. 

 Eerste les: Schrijfvaardigheid (zie mag.)/ MO oefenen 

 Tweede les: Schrijfvaardigheid (zie mag.) 

 Overig huiswerk: zie magister 

 

7 13 t/m 

18 feb 

Begin Toetsweek op vrijdag 17 februari. Lessen tot en met het 

vijfde uur. 

 Tweede deel van Grammaticatoets PTA: Het schrijven 

van een brief. (Kan ook in de volgende week plaats 

hebben) 

Wo: 13.30 

inhaalmoment 

Vr: 13.30 

studiemiddag 

Vr: Begin Toetsweek 

9/10/11/12  

 

8 20 t/m 

26 feb 

 

Toetsweek t/m donderdag 23 februari. 

 

Tweede deel van Grammaticatoets PTA: Het schrijven van een 

brief. 

Toetsweek 9t/m12 

Vrijdag 24/2 = 1e dag 

van krokusvakantie 
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 9 27 feb 

t/m 6 

mrt 

Krokusvakantie  

10 6 t/m 

12 mrt 

 

Je krijgt een rooster van de mondelingen uitgereikt, waar precies 

op staat wanneer je aan de beurt bent. 

Mochten de mondelingen alleen in de volgende week van 13 t/m 

17 maart vallen, dan oefenen we in de lessen MO en wordt ook 

aan leesvaardigheid gewerkt. Examenbundel meenemen dus. 

Mondelingen 12H/V-

10M/H  maar de 

examenklassen 

gewoon les  

Stage 9e klas 

Do: Sectorwerkstuk 

19:30-21.00 u 

Einde blok 2 

11 13 t/m 

19 mrt 

Hele week - op donderdag 16 maart (studiedag) na-  zijn er 

mondelingen. 

In de tweede les van de week: boekenproefwerk. Inhoud: ‘Die Ilse 

ist weg’ en het boek, dat je zelf gekozen hebt 

Ma/Di/Wo/Vr  

Mondelingen 12H/V-

10M/H examenklassen 

gewoon les  

Stage 9e klassen 

Wo: 13.30 

inhaalmoment 

Do: 

Bovenbouwconferen

tie/leerlingen vrij  

Vr: cijfers ingevoerd 

9 t/m 11 

 

12 20t/m 

26 mrt 

van 20 t/m 23 maart: rapportvergaderingen. Les tot en met het 

vierde uur.  

In elke les tot aan het centraal examen: 

Leesvaardigheid examentraining: Examenbundel mee. Overig 

huiswerk: zie magister. 

Toneelweek 11D 

Vr: opvoering 11D 

 

Op 3 en 4 april zijn de laatste herkansingen mogelijk. 
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