
 
           STUDIEWIJZER   ENGELS   SCHOOLJAAR   2016-2017 

    KLAS   11  H  
 
HANDELINGS -
DELEN 

Inhoud : Eisen : 

Literatuur Je krijgt een periodeschrift of mapje. 
Verschillende onderdelen uit de Engelse 
literatuur worden behandeld. Met 
bijbehorende opdrachten. 

Op de afgesproken datum lever je het 
schrift of mapje compleet en goed verzorgd 
in. 

Lezen Je leest zelfstandig twee onverkorte, origineel 
Engelse romans. Titels komen van de 
thematische boekenlijst. In de les wordt een 
verslag gemaakt. Instructieblad en boekenlijst 
ontvang je van de docent. 

Op de afgesproken datum neem je het boek 
mee en maakt een verslag in de les. 

 
Regels voor handelingsdelen: 

-     Schrift/ werkstuk wordt op de aangegeven datum ingeleverd. 
- Te laat heeft consequenties voor het cijfer. 
- Een handelingsdeel moet minimaal voldoende zijn. 

 

TOETSEN Inhoud : Eisen : Weging: 

Spreken Je bespreekt een 
controversieel onderwerp in 
duo’s.  De een is voor en de 
ander tegen. Je krijgt een lijst 
met suggesties voor 
onderwerpen van de docent. 

De spreekbeurten moeten 
min. 4 minuten duren per 
persoon. en max. 6 min. Het 
cijfer wordt bepaald op grond 
van inhoud, 
spreekvaardigheid, 
grammatica en uitspraak. 

5% 

Schrijven informele (persoonlijke) mail 
(brief) n.a.v. artikel 

Het cijfer wordt bepaald op 
grond van inhoud en 
grammatica. 

10% 

Idioom  
 

Idioom wordt 3x getoetst in de 
klas: H4+H5+H6 van Of Course 
tekstboek voor Havo 

Cijfer is het gemiddelde van de 
3 toetsen. 
Ze worden afgenomen in de 
klas in nov, feb. en juni 

10% 

Kijk/ Luiva De luistervaardigheid in het 
Engels wordt getoetst door 
luister- en video fragmenten. 

 10% 

Examenteksten Tekstbegrip wordt getoetst op 
4H niveau. 

 10% 

 
 

DATA: 
Informele (persoonlijke) mail :   Toetsweek 1: 31 okt t/m 4 nov 2016 

Toetsweek 2:17 t/m 23 feb geen toets voor talen 
examenteksten op Havo niveau Toetsweek 3: 29/5 t/m 2/6  
Boek:November 2016 en april 2017: (datum nog vastleggen) 
 
P.t.o. 



 

Idioom Of Course Havo: in de klas (Datum nader te bepalen) 

1x in nov. 2016 
1x in feb. 2016 
1x in juni 2017 
 
 
Regels voor de toetsen : 

- Absent terwijl je niet ziek bent gemeld die dag, dan krijg je voor dat onderdeel een één ( niet 
inhaalbaar ). 

- Verplaatsing van de datum van een spreekbeurt is niet mogelijk. Als je op de dag van de 
spreekbeurt ziek gemeld bent, doe je de spreekbeurt de eerstvolgende les dat je er weer 
bent. je meldt je zelf bij de docent. 

- Als je ziek bent bij een toets of in de les, haal je die op de eerstvolgende inhaalmiddag in 
(zelf op tijd opgeven bij het secretariaat ). 

 
 


