Engels: Mavo 4

Periode 4: maart - april

Verwondersessie (wk 9)

Verwondersessie wk 10

Verwondersessie wk 11

Verwondersessie wk 12

Verwondersessie wk 13

Examentraining: landelijke
kennis Groot Brittanië

Examentraining: Landelijke
kennis De Verenigde Staten

Examentraining:
Verbindingswoorden

Examentraining:Soorten
examenvragen

Toets Stepping
Stones chapter 1-4
vocabulary

Examentraining: (Cito 2016)

Workshop wk 9 (Stepping stones chapter 4)
-lees Learning styles, maak oefening A1, luister Learning
styles, maak oefening A2
- bekijk de Theme Words, maak oefening B3 en B4
- lees Troy von Scheibner, the urban illusionist, maak
oefeningen C5, C6 en C7

Examentraining: (Cito 2017)

Examentraining: (Cito 2018)

Workshopsessie wk 11 (Stepping stones chapter 4)

Workshopsessie wk13 ( Stepping stones chapter
4)

- lees Grocery shopping and ordering whoppers, maak oefeningen
H16, H17 en H18
- Bekijk Stone 11, maak oefeningen I19, I20 (tweetallen) en I21
- bekijk Grammar 11, maak oefeningen J22 en J23
- lees Moving legs, maak oefening K24, kijk clip Cockroach, maak
oefening K25

Workshop wk 10 (Stepping stones chapter 4)
- bekijk Stone 10, maak oefeningen D8, D9 en D10 (tweetallen)
- bekijk Grammar 10, maak oefeningen E11 en E12
- kijk clip Selling it right, maak oefening F13
- lees Mind-blowing tricks, maak oefening G14en G15

Examentraining: (Cito 2019)

- Workshop wk 12 (Stepping stones chapter 4)
Bestudeer de Vocabulary, de Grammar en de Stones. Maak daarna
de oefeningen 1 t/m 4. De Test Yourself kan ook in Stepping Stones
online gemaakt worden

Leerdoelen wk 9

Leerdoelen wk 10

Leerdoelen wk 11

Leerdoelen wk 12

Leerdoelen wk 13

Je kent de meest bekende feiten,
personen en kenmerken van
Groot Brittannie

Je kent de meest bekende feiten,
personen en kenmerken van de
Verenigde Staten

Je kan minsten 30
examenvragen in 60 minuten
maken

-Je kan 30 examenvragen in 60
minuten maken

Je weet hoe je je goed moet
voorbereiden op je examen

Je kunt woorden gebruiken die
te maken hebben met het brein
en de wetenschap

Je kunt woorden gebruiken die
te maken hebben met trucs en
expererimenten

Je kan alle werwoordsvormen
die je tot nu toe hebt gehad
gebruiken.
Je kunt if- zinnen gebruiken.

-Je weet hoe je je goed moet
voorbereiden op je examen

Engels: Mavo 4

Periode 4: maart - april

I

Verwondersessie wk 15

Proefexamenweek

Herkansingen

Verwondersessie wk 16

Examentraining: (Cito 2017)

Examentraining: (Cito 2016)

Workshop / communicatiesessie
Examentraining: (Cito 2016)

proefexamenweek

Meivakantie

Meivakantie

Herkansingen
Examentraining: (Cito 2017)

wk 14

proefexamenweek

Leerdoelen wk15

Leerdoelen wk 16

Je weet wat voor opdrachten je
kunt verwachten op het examen.

Je weet wat voor opdrachten je
kunt verwachten op het examen.

Meivakantie

