Engels: Mavo 4

Periode 2: november - december

Verwondersessie (wk 44 )

Verwondersessie (wk 45 )

Verwondersessie (wk 46 )

Verwondersessie (wk 47 )

Verwondersessie (wk 48 )

28 okt – 1 nov

4 – 8 nov

11- 15 nov

18 – 22 nov

25 – 29 nov

-Proefexamen Schrijfvaardigheid
met feedback van de docent.

PTA
Schrijfvaardigheid

-Listening to a Wasp Reporter
text

Luisteroefening (Cito 2014)

Luisteroefening (cito 2015)

Stepping Stones (reading)

Wasp Reporter( listening and
reading)

Workshop wk 44 (Stepping stones chapter 2)
- lees Fine design, maak oefening A, en A2
- bekijk de Theme Words, maak oefening B3 en B4
- lees Watts Towers: LA's weird masterpiece, maak
oefeningen C5, C6 en C7G

Stepping Stones (reading)

Workshop wk46 (Stepping stones Blz 60 63)
bekijk Stone 4 en 5, maak oefeningen D8, D9 en D10
bekijk Grammar 4 en 5, maak oefeningen E12, E13, E14 en E15
Verdieping: Maak de oefeningen die horen bij de tekst uit Wasp
Reporter.
Lees Rescue the Hitchcock 9 en maak opdracht 2
Lees Drumming: Give it Some Stick en maak opdracht 1 en 2

Workshop wk45 (Stepping stones chapter 2)
--lees John and George, maak oefening F16 en F17
-: lees Space colours your place, maak oefening G18, en G19
-: lees The man who grows furniture, maak oefeningen H20, H21 en H22
-: kijk naar A Passion for fashion, maak oefening K28
Verdieping: :
Lees Man Eats World's Hottest Curry, maak opdracht 1 en 2

Workshop wk 48 (Stepping stones chapter 2)
Bekijk Stone 6, maak oefeningen I23 en I25
bekijk Grammar 6, maak oefeningen J26 en J27
kijk clip A Passion for fashion, maak oefening K28
Verdieping: Maak de oefeningen die horen bij de tekst uit
Wasp Reporter.

Workshop wk47(Stepping stones blz 62 - 65)
Bestudeer de Vocabulary, de Grammar en de Stones van dit hoofdstuk nogmaals en
maak daarna de oefeningen 1 t/m 5 in Activity Book A blz 50 e 51

Leerdoelen wk 44

Leerdoelen wk 45

Leerdoelen wk 46

Leerdoelen wk 47

Leerdoelen wk 48

-Je kent jouw zwakken plekken
als het gaat om
schrijfvaardigheid

-Je hebt het onderdeel
schrijfvaardigheid afgerond.

--Je weet hoe een
luistervaardigheidstentamen er
uit ziet

-Je kan een
luistervaardigheidstoets maken.

-Je kan communiceren over over
ontwerpen,inrichten en bouwen

-Je kent woorden en
uitdrukkingen over
ontwerpen,inrichten en bouwen

- Je kan de woorden in Engelse
zinnen in de juiste volgorde
opschrijven en de future
gebruiken.
-Je kan zelfstandig korte
informatieve teksten lezen en de
leesopdrachten maken

-Je kan 2 informatieve teksten
lezen en de leesopdrachten
maken

-Je kan een kort verhaal lezen en
de bijbehorende opdrachten
maken.

Engels: Mavo 4
Verwondersessie (wk 49)

Periode 2: november - december
Verwondersessie wk 50

Verwondersessie wk 51

9-13 dec

16 – 20 dec

-Reading a Wasp text

Luisteroefening (Cito 2016)

Kerstvakantie

2 – 6 dec

Herkansingsweek

Toets Stepping
Stones chapter 1+2

Workshopsessie wk 49

Workshopsessie wk 51 (Stepping stones chapter 3)

Kerstvakantie

Lees Why a Safari in Tanzania is perfect for Solo Travellers en maak
opdracht 1 en 2
Lees No Roundabouts, just nine miles of road - and now one speed
gun en maak opdracht 1 en 2
Verdieping: lees Bottled Up, maak opdracht A en B.

Herkansingsweek

Workshopsessie wk 50 (Stepping stones chapter 3)

Kerstvakantie

Bestudeer de Vocabulary, de Grammar en de Stones van hoofdstuk
3 nogmaals en maak de oefeningen 1 t/m 5 in aActivity Book A blz
50 e 51
Verdieping:
Lees Drumming: Give it Some Stick en maak opdracht 1 en 2

Leerdoelen wk 49

Herkansingsweek

Leerdoelen wk 50

Leerdoelen wk 51

Je hebt de leerdoelen van
Stepping Stones hfst 1 en 2
behaald

Je kan de opdrachten van een
luisteroefening maken.
Je kent de basiswoorden die te
maken hebben met wer en een
professionele carriere

Kerstvakantie

