Engels: Mavo 4

Periode 1: september - oktober

Verwondersessie (wk 36 )

Verwondersessie (wk 37 )

Verwondersessie (wk 38 )

Verwondersessie (wk 39 )

Verwondersessie (wk 40 )

2 – 6 september

9- 13 sept

16 – 20 sept

23- 27 sept

30 sep – 4 okt

Introductie
-Getting to know, the teacher,
the class rules and the PTA
--Schrijfvaardigheid: uiterlijke
kenmerken van een formele
brief)

-How to make a powerpoint
presentation.

-Digitale diagnostische toets
Mavo 3 naar 4

Schrijfvaardigheid: word order

-Stepping stones chapter 1
How to use stepping stones?

How to make a powerpoint
presentation with the difficult
words from the wordlist.

-Examenbundel:
schrijfvaardigheid:
Het gebruik van
verbindingswoorden
-Improving the previous letter
using sentence connectors

Schrijfvaardigheid
opdracht:formele brief +
feedback.

Workshop wk 38 (Stepping stones chapter 1)

Workshop wk 40 (Stepping stones chapter 1)

- Stone 1, maak oefeningen D8, D9 en D10
- Grammar 1, maak oefeningen E11 en E12
- The Laughter Club, maak oefening F13, en F14
- A good laugh, maak oefening G15, en G16

- Bestudeer de Vocabulary, de Grammar en de
Stones. Ga naar blz 24 t/m 27 en maak de
oefeningen 1 t/m 5.

Workshop wk 36 (Stepping stones chapter 1)

-Schrijfvaardigheid opdracht:formele brief + feedback
-Stepping Stones: digitale licentie activeren

Verdiepng: lees en kijk naar Working Life, maak opdracht 1 en 2
Lees You did what? I walked the length of the USA into a portapotty, maak opdracht 2
Workshop wk 37 (Stepping stones chapter 1)
- What goes around, comes around, maak oefeningen A1 en A2
- Theme Words, maak oefeningen B3 en B4
- The Tonight Show with Jimmy Fallon, oefeningen C5, C6 en C7
Verdieping: : lees en . Luister naar A Shelter from the Storm maak
opdracht 1 en 2. Luister naar de berichten, maak opdracht 3 en 4.

Verdieping: lees Leaves on the line? en maak
opdracht 1 en 2

Workshop wk 39 (Stepping stones chapter 1)
- A professional prankster, oefeningen H17, H18 en H19
- Stone 2 en 3, oefeningen I20, I21, I22 en I23
- Grammar 2 en 3, oefeningen J24, J25 en J26
- Diary comics, oefening K27
Verdieping: lees Are you our hero/heroine of the year?, maak
opdracht 1 en 2

Leerdoelen wk 36

Leerdoelen wk 37

Leerdoelen wk 38

Leerdoelen wk 39

-Je kent je docent en je
klasgenoten
-Je weet wat het jaarprogramma
voor Engels inhoudt
-Je hebt een zakelijke brief
geschreven en feedback
gekregen van je docent

-Je kan een powerpoint
presentatie maken over jouw
afgelopen vakantie
-Je kan stepping stones activeren
en je boeken downloaden
-Je kan spreken en schrijven over
humoristische gebeurtenissen

-Je kan een diagnostische toets
gemaakt over de leerstof van
vorig jaar.

-Je kan een formele brief
geschreven

- Je kan een powerpoint
presentatie gemaakt over
woorden van de woordenlijst.
-Je kan communiceren over
humoristische gebeurtenissen

-Je kan verbindingswoorden
gebruiken om je brief vloeiend
te maken
-Je kent de basis woordenschat
over humoristische
gebeurtenissen

Leerdoelen wk 40
- Je kant een zakelijke brief met
een heldere samenhangende
structuur schrijven.
-Je kan de past en de present
tenses gebruiken in
bevestigende, ontkennende en
vragende zinnen.

Engels: Mavo 4

Periode 1: september - oktober

Verwondersessie (wk 41 )

Werkweek (wk 42)

Herfstvakantie (wk 43)
21 – 25 okt.

14 – 18 okt
7- 11 0kt
Toets Stepping Stones chapter 1
vocabulary
Reading: Wasp reporter

Workshopsessie:

Herfstvakantie

Wasp Reporter Maak de lees en luisteroefeningen
oefeningen die bij de tekst horen

werkweek

Leerdoelen wk 41
Je hebt de leerdoelen over
humoristische gebeurtenissen
gehaald en de woordjestoets
gemaakt
Je kan uit het tijdschrift Wasp
Reporter de vragen
beantwoorden en de oefeningen
maken die bij de tekst horen.

werkweek

Herfstvakantie

