
3. Klasse VWO   Periode 3: Trede 14  huiswerk deels in boekje T14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 

 

 

     

     

     

      

 
woordenschat T14 
sterke werkwoorden (ook NL-D) 
3

e
 naamval na voorzetsel 

 

  
Learning portal trede 14: Mein Tutorial 
Idee bedenken, tekst NL  schrijven,  
(gebiedenede wijs gebruiken) 

Verwondersessie 

w2 

Overzicht T 14 
Sterke ww 
Bremen 
 
  

Verwondersessie w3 
 
huiswerk sterke ww 
nieuw: gebiedende 
wijs 

Verwondersessie w4 
 
kijk- luistertoets 
opdracht: Tutorial 
woordenschat T14 
 

Verwondersessie w6 
 
Huiswerk boekje 
Herhalen stof 
proefwerk,  
 
Check T14 boekje! 

Verwondersessie w5 
 
huiswerk boekje 

DACH-landen/Bern 
Voorzetsels met 3

e
 nv 

 

  
Opdrachten boekje: 
Bremen, lezen 
sterke werkwoorden  

 

  
Learning portal trede 14:  Kochen 
  Theorie + die erste Übung 
  luisteren Kochen 
Opdrachten boekje  w5 
 

Check de leerdoelen: 

Ik heb geoefend met 
sterke werkwoorden 

 
Ik kan de gebiedende 
wijs in 
enkelvoud/meervoud 
en u-vorm gebruiken 

 

 Check de leerdoelen: 

 

: Ik heb ervaren hoe een 
kijk-luistertoets gaat 
 
Ik weet wat er verwacht 
wordt bij de ‘tutorial-
opdracht’  
Ik heb het idee voor mijn 
tutorial en de NL tekst 
 

Check de leerdoelen: 
 

Ik ken de belangrijkste 
kenmerken van de stad 
Bremen 
 
Ik ken de sterke 
werkwoorden met a en 
e in de stam 
 
 
 
  
 

Verwondersessie w7 
 
Proefwerk (2x)  
 

 Check de leerdoelen.: 

 

Ik ken de voorzetsels met 
de 3

e
 naamval (NL-D) 

Ik kan de woorden na de 
voorzetsels vervoegen 
 
Ik weet wat ‘DACH’ is en 
ken de stad Bern 

 Check de leerdoelen.: 

 

Ik begrijp alles, heb 
gevraagd wat ik wilde 
vragen  klaar voor het 
proefwerk 
 
De tekst voor mijn 
tutorial is klaar, moet 
nog wel gecheckt! 
 

 Check de leerdoelen: 

 

Ik weet zeker dat de 
tekst voor mijn tutorial 
goed is en ik heb mijn 
uitspraak geoefend en 
verbeterd. Ik maak geen 
fouten meer. 
 

Inleveren Tutorial  
(2x) voor zondag, 1 
maart 20.00 uur 

 
Leren voorzetsels NL-D, (+uitgangen)  
Opdrachten boekje 
 

Verwondersessie w9 
 
Aussprache 
Werken aan de 
tutorial: etc. (Duitse 
tekst is klaar!) 
 

 
Tutorial NL tekst vertalen, zin voor zin, 
geen google vertaler!, Checken: 
werkwoorden, gebiedende wijs, 
zinsopbouw (=NL?) 
 


