
3. Klasse VWO   Periode 1: Trede 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

    

    

           

  

 1. Traumberuf – Lumion  mach die Aufgabe 
(dofegub of ontleden?) 
  
2. Textverstehen: beantworte die Fragen  
 

Koffer packen,  
1. maak het hele eerste deel incl. de 3 oefeningen ‘dofegub’ 
2. maak van het tweede deel alleen de oefening over ‘sollen’ 
  
Leer de 7 voorzetsels en de rijtjes können, dürfen, sollen uit je 
hoofd 
 

Verwondersessie 1 
week 36 

Tim Benzko 
Berlin 
bezittelijke vnw. 
 
  

Verwondersessie 2 
week 37 

Hörverstehen 
herhalen 1e 4e 
naamval 
können/dürfen 

Verwondersessie 3 
week 38 
Berlin besuchen 
(Hörverstehen) 
sollen + voorzetsels 
met 4e naamval 

Verwondersessie 5 
week 40 
SO Wortschatz + 3 
modale werkwoorden 
 
Textverstehen 
 

Verwondersessie 4 
week 39 
Schwarzwald, 
Urlaub buchen, 
grammatica 
herhalen 
week 

 Die Welt retten 
 Halte eine Posterpräsentation(=Titel) 
 1.  Lied von Tim Bendkzo – Fragen, Antworten schreiben 
 2.  bezittelijke voornaamwoorden: oefening 2 en 3 
 3.  Wie möchtest du die Welt verändern? – 6 Sätze insHeft 

 

1. Die Welt retten, 2. werkdoel (Lumion):  bezittelijke 
voornaamwoorden  invullen, 2 oefeningen 
 
2. Traumreise, 2. werkdoel (Lumion):  üben mit ‘können’ 
und ’dürfen’   
 

Check de leerdoelen: 

Ik ken de 2 modale 
werdwoorden: können 
en dürfen 

 
Ik heb mijn 
luistervaardigheid 
verbeterd 

 

 Check de leerdoelen: 

 

Ik ken de 7 voorzetsels 
met de 4e naamval 
 
Ik ken een aantal 
bezienswaardigheden in 
Berlijn 
 

Check de leerdoelen: 
 

Ik ken alle persoonlijke 
voornaamwoorden 
 
Ik weet iets over de 
geschiedenis van 
Berlijn 
 
 
 
  
 

Verwondersessie 6 
week 41/42 
Klassenarbeit 
Wortschatz  
können, dürfen, sollen 
bezittel. vnwoorden gebruiken 
(ook 1e en 4e) 
voorzetsels met 4e nv 
Textverstehen 

 Check de leerdoelen.: 

 

Ik ken de 3 modale 
werkwoorden: können en 
dürfen en sollen, de 
bezittelijke vnw en 
‘dofegub’ 
 
Ik kan een mail met 
vragen over een 
vakantieverblijf schrijven 
 

 Check de leerdoelen.: 

 

Ik weet wanneer ik moet 
ontleden en wanneer 
niet 
Ik heb met tekstbegrip 
geoefend  
 

1. ga naar: socrative.com  roomname ‘Apfel’ en maak de oefentoets 
 (let op: dit kan niet thuis)  grammatica 
 
2. Trede 7   Ab in den Urlaub  
  maak het hele werkdoel: vul het formulier in, 
  schrijf een mail 
 


