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Trede 2 werkdoelen: 
Vorige werkdoelen afmaken + Showbie 
opdracht 
zorg ervoor dat je alle werkdoelen hebt gemaakt 
en afgevinkt! 
Herhaal en oefen de grammatica Trede 1 + 2 

Trede 2 werkdoelen: 
Eine Whatsapp + Mit dem Zug + Eine Geburtstagskarte 
De getallen 1 t/m 100 
Een instructievideo over het kopen van een treinkaartje 
interpreteren 
Wanneer schrijf je een ß? 
Een verjaardagskaartje schrijven 
 
 

Verwondersessie 

week 44: 28.10 t/m 1.11 
PW bespreken 
geslacht van zelfstandige 
naamwoorden: der/die/das  
Mein Zimmer, 
Zahlen 1- 20 

Verwondersessie 
week 45: 4.-9.11 
Kijk-/Luistervaardigheid 
(logo) 
herhaling week 44 
rangtelwoorden 
Eltern 
 

Verwondersessie 
week 46: 11.-15.11 
SO woordjes + bep. lidw. 
herhalen zwakke ww, haben en 
sein 
Aussprache 
Getallen 1-100 en toepassen 
De letter ß 

Verwondersessie 
week 48: 25.-29.11 
herhalen grammatica 
tips leestoets 
Wortschatz 
 
 

Verwondersessie 
week 47: 18.-22.11 
Meine Hobbies: 
woordenschat en spreken 
oefenen proefwerk 
 

Trede 2 werkdoelen: 
Mein Zimmer + Zahlen  
Workshop: 
Geslachten van zelfst. nw. herkennen. 
Bepaalde lidwoorden herkennen en koppelen aan zelfst. 
nw. 
Je eigen kamer in het Duits omschrijven 

 
Trede 2 werkdoelen: 
Meine Eltern + erstens, zweitens, drittens 
-Herhaling hoofdteltelwoorden, Rangtelwoorden schrijven 
in het Duits. 
-Hoofd- en rangtelwoorden ontdekken in een tekst. 
-Duitse pers. vnw. 
-3e persoon enkelvoud, koppelen aan het juiste geslacht. 
-Over jouw ouders kunnen vertellen. 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

-Duitse rangtelwoorden 
herkennen en schrijven. 

-De pers. vnw. in de derde 
persoon enkelvoud koppelen 
aan het juiste zelfst. nw. 

-Informatie over familieleden 
opnoemen, met gebruik van 
het juiste pers. vnw. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-De getallen 1 t/m 100 
herkennen en schrijven 
 
-In Duitsland een treinkaartje 
kopen 
 
-het verschil tussen ‘ss’ en ‘ß’ 
uitleggen 
 
-Een eenvoudige 
verjaardagskaart in het Duits 
schrijven 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
 -mijn kamer beschrijven. 
-tellen tot 20. 
 
- de Duitse bepaalde lid-woorden 
schrijven en aan het juiste 
geslacht koppelen. 
 
- een eenvoudige Duitse tekst 
over een kamer begrijpen. 
 
- een omschrijving maken van 
jouw eigen kamer in het Duits. 
 

Verwondersessie 
week 49: 2.-6.12 
proefwerk trede 2 
leerstof zie portal 
agenda! 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-De belangrijkste sporten en 
hobbys in het Duits herkennen 
 
-Informatie over mijn eigen 
hobbys / sport in het Duits 
opschrijven 
 
-Het proefwerk succesvol maken 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
-gericht vragen stellen over 
onduidelijke onderwerpen 
- de woordenschat toepassen 
-zwakke ww vervoegen 
-haben en sein vervoegen 
-de getallen schrijven 
-de bepaalde lidwoorden toepassen 
-het geslacht van zelfstandige 
naamwoorden herkennen 
-korte Duitse teksten lezen 
-iets ovr mijn ouders en mijn hobbies 
vertellen 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-het proefwerk succesvol maken, 
ik heb de grammatica begrepen 
en kan deze toepassen 
-de vragen bij de leestekst goed 
beantwoorden 
 

Trede 2 werkdoelen: 
Wortschatz, werkwoorden, lidwoorden, 
IDEWIS, (Fe)esttenten, haben + sein, 
vervoegen, ß, hoofdletters, Zahlen, 
Rangtelwoorden, leestekst 

Trede 2 werkdoelen: 
Meine Hobbys + Ich schreibe eine Mail 
Woordenschat verwerven: Sport & hobby in het 
Duits 
Herhalen - Wanneer gebruik ik hoofdletters 
Oefentoets: Hoe ziet het proefwerk eruit? Kan ik 
het? 
 
 
 


