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Verwondersessie  
-PW Trede 11 evaluatie 
-Luistervaardigheden: 
Uitleg strategieën 
toepassen 
 
Week 42 

HERFSTVAKANTIE 
 
 
 
 

 
Week 43 
 

 
HERFSTVAKANTIE 
 

 
HERFSTVAKANTIE 
 

 Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-… uitleggen wanneer de 
Past simple & Past 
continuous gebruikt 
moeten worden.  
-… en beide tijden 
correct toepassen. 
-… zelfbedachte 
zinnen/uitdrukkingen 
maken. 
 

Workshop leren en oefenen  
-Grammatica Past simple & Past 
continuous oefeningen (Showbie) 
-Portal exercises (werkdoelen):  
1. Let’s take a vote 
2. Does anybody know 

Workshop leren en oefenen 
-Luistervaardigheden oefenen (Klassikaal + 
Showbie) 
-Grammatica Gerund oefeningen (Showbie) 
 

Workshop leren en oefenen  
-Luisterstrategieën toepassen in 
luisteroefeningen. 
-Luistervaardigheden oefenen (Showbie) 
 
 

Verwondersessie  
Trede 12 
-Herhaling 
luisterstrategieën 
-Intro Trede 12 
--Grammatica-uitleg 
Gerund  
Week 44 

Verwondersessie  
Trede 12 
-PW Luistertoets (3x) 
 
Week 45 
 

Verwondersessie  
Trede 12 
-Recap grammatica. 
-Grammatica-uitleg 
Past simple & Past 
continuous 
-Uitleg 
schrijfopdracht. 
 
Week 46 

Workshop leren en 
oefenen  
-ReadTheory 25min. 
-Grammatica Gerund 
oefeningen (Showbie) 
-Grammatica Past simple 
(+ / _ / ? sentences) 
-Vocab sentences 4x 
 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-…  luisterstrategieën 
toepassen. 
-… artikelen lezen en 
daarvan het grootste 
gedeelte begrijpen. 
-… de betekenis van 
onbekende afleiden van 
de context. 
-… een eigen gedicht 
schrijven van minstens 8 
regels.  

 Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-…  uitleggen wanneer de 
Past simple & Past 
continuous gebruikt 
moeten worden.  
-… en beide tijden correct 
toepassen. 
-… formulieren invullen en 
feedbackpunten 
opschrijven. 
-… structuurelementen 
gebruiken. 
-… zelfbedachte 
zinnen/uitdrukkingen 
maken.  

Verwondersessie  
Trede 12 
-Recap grammatica 
-Uitleg Portal oef. 
…… 
Week 47 
 

 Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-… uitleggen wanneer de 
Gerund wordt gebruikt. 
-… en correct toepassen. 
-…  uitleggen wanneer de 
Past simple & Past 
continuous gebruikt 
moeten worden.  
-… en beide tijden correct 
toepassen. 

Workshop leren en oefenen 
-Grammatica Past simple & Past 
continuous oefeningen (Showbie) 
-Portal exercises (werkdoelen): 
1.  Schools in the news 
2. Poetry in motion (+ schrijf eigen 
gedicht van min. 8 regels) 
3. Voice of the people 
 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-…  aangeven waar 
mijn fouten zaten in 
PW Trede 11 en wat de 
goede antwoorden 
waren geweest.  
-… luisterstrategieën 
toepassen in zowel 
muziek als film-
opdrachten.   
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KERSTVAKANTIE 
 

Verwondersessie  
Trede 12 
-Portal oef. 
nabespreken  
-Grammatica-uitleg 
Some and Any 
Week 48 
 

Verwondersessie  
Trede 12 
-Recap alle 
grammatica 
-Recap vocabulaire 
Trede 12. 
Week 49 
 

Workshop leren en oefenen 
-Grammatica PW Trede 12 oefenen (Showbie) 
-Leren voor PW Trede 12.  
-Portal exercises (werkdoelen):  
1. Fact or fiction 
2. Compare and contrast 
 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-… de toetsstof van 
Trede 12 samenvatten. 
-…  

 
KERSTVAKANTIE 
 
 
 

         
KERSTVAKANTIE 
 

Workshop leren en oefenen 
-Leesvaardigheden oefenen 
(Kerst/Winter-gerelateerde verhalen) 
 
 
 

Workshop leren en oefenen 
PW Trede 12 (3x) 
-Vocabulaire Trede 12 
-Gerund 
-Past simple and Past continuous 
-Some and Any 
-Ir. verbs 25x 1st/ 2nd column 
 
 
 

Workshop leren en oefenen  
-Grammatica Some and Any oefeningen 
(Showbie) 
-Portal exercises (werkdoelen):  
1. That was amazing. 
 
 

Verwondersessie  
Trede 12 
-Toetsstof 
bespreken 
 
 
Week 50 
 
 

Verwondersessie  
Trede 12 
-Evaluatie PW 
Trede 12 
-Leesvaardigheden 
oefenen 
 
Week 51 
 

 
KERSTVAKANTIE 
 
 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-… ik kan uitleggen 
wanneer de Some and 
Any gebruikt worden.  
-… en correct 
toepassen. 
-… deelnemen aan een 
iscussie. 
-… hoofdlijnen volgen. 
-… een gesprek op gang 
houden.  

 Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-… de afronding van 
Trede 12 afvinken.   

 Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
-… ik kan aangeven waar 
mijn fouten zaten in PW 
Trede 12 en wat de 
goede antwoorden waren 
geweest.   
-… structuren in teksten 
herkennen.   

 
KERSTVAKANTIE 
 

 
KERSTVAKANTIE 
 


