
Engels:  Luistervaardigheid HAVO 5 Periode 3: januari-februari 
 

  

Workshop 6: 

Leesvaardigheid: 4 teksten

werken aan boekverslag 2

Workshop 5 

Leesvaardigheid: 4 teksten

werken aan boekverslag 2

Workshop 3                     

Woordenlijst

Verwondersessie 
1: 
Luistervaardigheid: 
gesproken tekst als 
informatiebron

analyse herkansing


Verwondersessie 
2: 

Luistervaardigheid: 
toetsvragen


Verwondersessie 
3: 
Toets: kijk- en 
luistervaardigheid 

Verwondersessie 
5: 
SO vocab t/m blz 11. 
Leesvaardigheid: 
belangrijke 
elementen 

Verwondersessie 
4: 
Literatuur: verwoorden 
antwoorden en 
citaatgebruik


Workshop 1                        

luistervaardigheid: 4 teksten

Woordenlijst


 Workshop 2                                  

luistervaardigheid: 4 teksten

Woordenlijst

Check de leerdoelen 2. Ik kan: 

-  aangeven welke informatie relevant 
is, gegeven een vaststaande behoefte;  
-  de hoofdgedachte van een tekst 
aangeven;  
-  de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven;  
-  conclusies trekken met betrekking 
tot intenties, opvattingen en gevoelens 
van de  
spreker(s); 
 aantekeningen maken als strategie 
om een tekst aan te pakken. 

 Check de leerdoelen 3. Ik kan:
-  aangeven welke informatie 
relevant is, gegeven een 
vaststaande behoefte;  
-  de hoofdgedachte van een tekst 
aangeven;  
-  de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst 
aangeven;  
-  conclusies trekken met 
betrekking tot intenties, 
opvattingen en gevoelens van de  
spreker(s);  
-  anticiperen op het meest 
waarschijnlijke vervolg van een 
gesprek;  
-  aantekeningen maken als 
strategie om een tekst aan te 
pakken.  

Check de leerdoelen 1. Ik kan: 

 -  aangeven welke informatie 
relevant is, gegeven een vaststaande 
behoefte;  
-  de hoofdgedachte van een tekst 
aangeven; 
 aantekeningen maken als strategie 
om een tekst aan te pakken. 

Verwondersessie 
6: 

Leesvaardigheid: 
communicatieve 
strekking


Workshop 4                      

leesvaardigheid: 4 teksten

start boekverslag 2

Woordenlijst

Check de leerdoelen 4. Ik kan: 

  
helder vragen over literaire 
werken beantwoorden.


Citaten gebruiken ter 
ondersteuning van antwoorden

Check de leerdoelen 5. Ik kan: 

  
-  de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven; 

Check de leerdoelen 6. Ik kan: 

  
-  conclusies trekken met 

betrekking tot intenties, 
opvattingen en gevoelens van de  
spreker(s); 

-  de betekenis van belangrijke 
elementen van een tekst aangeven;


