
  

Engels:  Mavo 4      Periode 3: januari - februari 

 

Kerstvakantie 
 

Verwondersessie wk 2 

-Reading a Wasp text  
Stepping stones chapter 3 

Luisteroefening (cito 2017) 

 

Verwondersessie wk 3 

 -Reading a Wasp text  
Stepping stones chapter 3 

Luisteroefening (cito2018) 

 

Verwondersessie wk4 

’ -Reading a Wasp text  
Stepping stones chapter 3 

Luisteroefening (Cito2019) 

 

Verwondersessie wk 5 

PTA luistervaardigheid 

Stepping stones chapter 3 

 

Kerstvakantie 
 

Workshopsessie wk 3 (Stepping stones chapter 3) 

-bekijk Stone 7, maak oefeningen D8, D9, D10 en D11  
-bekijk Grammar 7, maak oefeningen E12 en E13 
 
Verdiepng: - Lees Interpals, maak opdracht 1 

- bekijk de foto, maak opdracht 1  

Workshopsessie wk5 (Stepping stones chapter 3) 

-Bekijk Stone 8 en 9, maak oefeningen I21, I22, I23  
-bekijk Grammar 8 en 9, maak oefeningen J25, J26 
en J27  
Verdiepng: -kijk clip My job: TV presenter, maak 
oefening K28 
 
 

Workshopsessie wk 2 (Stepping stones chapter 3) 

-lees The right person for the job, maak oefening A1 en A2  
-bekijk de Theme Words, maak oefening B3  
-lees How Google started, maak oefeningen C5, C6 en C7 
Verdiepng: 
 
 

Workshopsessie wk 4 (Stepping stones chapter 3) 

-lees en kijk clip Safari vets, maak oefening F14 en F15 
-lees A speedy job, maak oefening G16 en G17 
-lees Jobs of the future, maak oefeningen H18, H19 en H20 
 
Verdiepng: 
 

Kerstvakantie 
 

Leerdoelen wk  2 
 
Je kent de basiswoorden die te 
maken hebben met de 
persoonlijkheid en je kunt over 
je eigen persoonlijkheid spreken 
 

Leerdoelen wk 3 
Je weet de past perfect te 
gebruiken in zinnen. 
 
Je kan used to gebruiken in 
zinnen 
 
Je kent het verschil tussen  one  
en ones 
 

Leerdoelen wk  4 
 
Je kan de hoofgedachte van de 
tekst en de mening van de 
auteur uitdrukken.  

Leerdoelen wk   5 
 
Je kan persoonlijke vragen 
stellen en beantwoorden 
 



 

Engels:  Mavo 4      Periode 3: januari - februari 

 

Verwondersessie (wk 6 
 
 
-Reading a Wasp text  
 
Stepping stones chapter 3 

 

Verwondersessie wk 7 

 

Toets Stepping 

Stones chapter 1-3 

vocabulary 

 

Voorjaarsvakantie 

Workshopsessie wk 6 (Stepping stones chapter 3) 

-Bestudeer de Vocabulary, de Grammar en de Stones. 

Maak daarna de oefeningen 1 t/m 5. De Test Yourself 

kan ook in Stepping Stones online gemaakt worden 

Verdiepng: Wasp ReporterKies een tekst met 3 sterren 
en doe de bijbehorende opdrachten 
 
 

Voorjaarsvakantie 
 

Workshopsessie wk 7 
 
Wasp Reporter:Kies een tekst met 3 sterren en maak de 
bijbehorende opdrachten. Vraag daarna de docent om de 
antwoorden. 
 

Leerdoelen wk 6  
 

Je kent de basiswoorden die te 
maken hebben met de 
persoonlijkheid en je kunt over 
je eigen persoonlijkheid spreken 
 
Je kan persoonlijke vragen 
stellen en beantwoorden 
 
 

Leerdoelen wk  7 
 
Je kan de rode draad van de 
tekst en de mening van de 
auteur uitdrukken.  
 

Voorjaarsvakantie 
 


