
Duits:  Trede 1: Wie geht’s MAVO 2 Periode 1: september-oktober 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 

 

  

            

     

  

Workshop: 
Woordenschat verwerven: Eten & drinken in het 
Duits 
Kijk luistertoetsje over eten oefenen 
Leesstrategieën ontdekken 
2 Leestoetsen oefenen over eten en ervaringen 
in München 

Workshop: 
Vraagwoorden met een ‘W’ ontdekken en toepassen. 
Uitspraak van Duitse letters zien en horen 
Herhaling: zwakke ww oefenen 
Kennismakingsgesprek samenstellen 
Kijk en luister oefentoetsjes 

Verwondersessie 

Warum Deutsch? 
Introductie 
 
Week 36 

Verwondersessie 

Sich vorstellen & 

Unterwegs in 

Deutschland 

Week 37 

Verwondersessie 

Hallo, hier bin ich! 

& Unter freunden 

Week 38 

Verwondersessie 

Gemeinsam Essen 

& Typisch Deutsch 

Week 40 

Verwondersessie 

Eine Mail & 

Komm doch mit! 

SO woordjes & 

zw. Ww. Week 39 

Workshop: 
Klassengesprek: Waarom betaalt de minister van 
onderwijs honderden miljoenen om jongeren Duits 
te leren op school? 
Lumion Deutsch werkblad: 
Oef. 1 Wat zijn de buurlanden? 
Oef. 2 Hoeveel Duitse merken, winkels en personen 
ken ik? 
Oef. 3 Kan ik al Duits? Gesprekje raden. 
Oef. 4 Duitse getallen: Bingo! 
  
 

 Workshop: 
Begroetingen en afscheid nemen 
Zwakke werkwoorden vervoegen: (fe)esttenten 
Borden met boodschappen interpreteren 
Een whatsapp gesprek tussen jongeren interpreteren 

Check de leerdoelen. Ik 

kan: 

- Begroeten en afscheid 

nemen in het Duits 

- Duitse zwakke 

werkwoorden vervoegen 

- Door vergelijking met 

Nederlands  eenvoudige 

Duitse teksten 

interpreteren 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
- Vraagwoorden met een 
‘W’ vertalen 
- Het verschil in uitspraak 
tussen letters in het D en 
NL herkennen 
- De inhoud van eenvoudige 
Duitse gesprekjes begrijpen 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
- Uitleggen waarom ik 
Duits krijg op school 
- De buurlanden van 
Duitsland benoemen 
- Een eenvoudig 
kennismakingsgesprek 
begrijpen 
- De getallen 0 t/m 20 
verstaan in het Duits 
 

Verwondersessie 

Meine Familie & 

Oefentoets/ 

oefenleestoets 

Week 41 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- De onregelmatige 
werkwoorden haben en sein 
vervoegen 
- Door vergelijking met 
Nederlands  eenvoudige 
Duitse teksten interpreteren 
- W-woorden in een gesprek 
verwerken 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
- De belangrijkste 
etenswaren in het Duits 
herkennen 
- Informatie uit een 
documentaire over eten 
halen 
- De antwoorden van een 
Duitse leestoets uit de 
Duitse tekst halen. 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
- De Duitse woorden voor 
familieleden schrijven 
- Het proefwerk succesvol 
maken 
- De leestoets succesvol 
maken 

Workshop: 
Een stamboom tekenen met Duitse namen voor 
familieleden. 
Oefentoets: Hoe ziet het proefwerk eruit? Kan 
ik het? 
Oefenleestoets: Hoe ziet de leestoets eruit? 

Workshop: 
De vormen van de werkwoorden haben en sein 
opspeuren. 
Een overzicht maken van de vormen van haben en 
sein 
Een email en een ansichtkaart interpreteren 
Een begroetingsgesprek maken met W-woorden 
 


