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Workshop: 
Bespreking Eindexamen BB 
Snel & efficient woordenboekgebruik 

Workshop: 
Je houdt een presentatie over een droomeiland uit de 
Caraïben op basis van een gelezen tekst. 
Je schrijft in korte zinnen op wat je mag en kunt doen op 
jouw droomplek. 
Je vervoegt de onregelmatige hulpwerkwoorden 'können' 
en 'dürfen'. 

Verwondersessie 

Introductie 
bovenbouw MAVO 
& Nur geträumt 
Week 36 

Verwondersessie 

Koffer packen & 

Macht Geld 

glücklich? 

Week 37 

Verwondersessie 
 

Land meiner Träume 

& Traumreise 

Week 38 

Verwondersessie 

0-meting 

Eindexamen 

VMBO-BB 

Week 40 

Verwondersessie 

Traumberuf & Die 

Welt retten 

SO woordjes & 

ww. Week 39 

Workshop: 
Je leest het refrein van een liedje in een vloeiend 
tempo met een Duitse uitspraak voor. 
Je schrijft liedjes. 
Je leest zelfgeschreven liedjes voor.  
 

 

Workshop: 
Je schrijft notities over een fantasieonderwerp en je 
gebruikt simpele woorden en korte zinnen.  
Je gebruikt de lidwoorden en voorzetsels van rijtje 4 
Je bekijkt audiovisuele media en je herkent de 
belangrijkste informatie 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

- Een eenvoudige 

Duitse tekst schrijven 

- De voorzetsels van 

rijtje 4 vertalen en 

toepassen 

- Het onregelmatige 

ww. ‘sollen’ 

vervoegen 

- Informatie uit een 

Duits liedje 

interpreteren. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Een presentatie in 

het Duits over mijn 

droomeiland maken 
- De ww. ‘können’ en 

‘dürfen’ vervoegen 
- Eenvoudige zinnen 

maken met de ww 

‘können’ en ‘dürfen’ 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Een Duitse tekst in de 

vorm van een liedje 
voorlezen 

- Eigen zinnen met 
synoniemen van 
'traumhaft' correct 
voorlezen 

 

Verwondersessie 

Ab in den Urlaub 

& Einmal um die 

Welt 

Week 41 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Woorden in het Duits 

vertalen m.b.t. mijn 

droomberoep en mijn 

omgeving 
- De Duitse bez. vnw. 

lezen en schrijven 

- De Duitse bez. vnw. 

vervoegen zoals de 

ein-Gruppe 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Een eindexamen op 

VMBO-BB niveau 

met goed gevolg 

afleggen 
- Op een snelle en 

efficiënte manier een 

woordenboek D>NL 

hanteren bij een 

leestoets 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

- Een Duits liedje 

verstaan en 

interpreteren 
- Een Duits formulier 

invullen waarin 

persoonlijke 

gegevens worden 

gevraagd 
- De ww. haben en 

sein foutloos 

vervoegen. 

Workshop: 
Je bekijkt audiovisuele media en je herkent de 
belangrijkste informatie. 
Je vult een formulier in om iets aan te vragen. 
Je stelt een aantal vragen.  
Je vervoegt de onregelmatige werkwoorden 
'haben' en 'sein'. (herh. jaar 2) 

Workshop: 
Maak een mindmap over een droomberoep 
Je beschrijft kort hoe je de wereld of je directe 
woonomgeving zou willen veranderen.  
Je benoemt de bezittelijke voornaamwoorden.  
Je vervoegt de bezittelijke voornaamwoorden die bij 
de ein-groep horen in de eerste naamval. 


