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Verwondersessie week 44 

 
Examendossiers Écouter 
en Lire 
 

 

Verwondersessie week 45 
 

Examendossiers Écouter 
en Lire 
 

 

Verwondersessie week 46 
 

Examendossiers Écouter 
en Lire 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Eenvoudige feitelijke informatie en 
korte uitleg over voorspelbare 
alledaagse zaken begrijpen. 
 
- de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in korte, 
eenvoudige  teksten of verslagen in 
krant, tijdschrift, website  
- ik ken de vocabulaire 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Eenvoudige feitelijke informatie en 
korte uitleg over voorspelbare 
alledaagse zaken begrijpen.  
 
de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in korte, 
eenvoudige  teksten of verslagen in 
krant, tijdschrift, website  
 

Verwondersessie week 47 

Examendossiers  
Écouter Bron G oefening 17 

en 18 

Lire Bron G  oefening 10 t/m 

12  

 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Eenvoudige feitelijke informatie en 
korte uitleg over voorspelbare 
alledaagse zaken begrijpen. 
 
- de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in korte, 
eenvoudige  teksten of verslagen in 
krant, tijdschrift, website  

- ik ken de vocabulaire 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
- Eenvoudige feitelijke informatie en 
korte uitleg over voorspelbare 
alledaagse zaken begrijpen.   
 
- de hoofdlijnen en feitelijke informatie 
begrijpen in korte, eenvoudige  teksten 
of verslagen in krant, tijdschrift, 
website  

- ik ken alle vocabulaire 

Workshopsessies / Oefenstof  
Écouter:  Maak bron A en B oefening 1 
t/m 5  op blz 89 wb. 
Je leert de vocabulaire van Écouter 1 op 
blz 106 van het werkboek. 
Lire: Maak bron A en B oefening 1 t/m 3 
op blz 108 wb .Leer Lire 1 op blz 143 wb. 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Écouter :  Maak bron C en D oefening 6 
t/m 11. Leer de vocabulaire van Écouter 2. 
Je herhaalt  vocabulaire Écouter 1  
Lire: maak bron C en D oefening 4 en 5. Blz 
110 wb Herhaal Lire 1 Vocabulaire  
  

Workshopsessies / Oefenstof 
Écouter :  je maakt bron E en F oefening 
12 t/m 16 
Je leert de vocabulaire van Écouter 3 
Je herhaalt  vocabulaire Écouter 1 en 2 
Lire: maak bron E en F oefening 6 t/m 9. 
Leer Lire 2. Herhaal ook Lire 1 
 
 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
Je herhaalt alle luistergedeelten en leert 
de Vocabulaire van Écouter 1, 2 en 3 en 
Lire 1 en 2. 
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 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
… goed plannen en leren dus 
ik heb geen toetsen deze 
week 

Check de leerdoelen. Ik kan:  
 
… laten zien dat ik alle leerdoelen van 
deze periode beheers. 
Eenvoudige feitelijke informatie en 
korte uitleg over voorspelbare 
alledaagse zaken begrijpen. 
- de hoofdlijnen en feitelijke 
informatie begrijpen in korte, 
eenvoudige  teksten of verslagen in 
krant, tijdschrift, website  
 

Verwondersessie week 48 

Toets Luisteren: leer 
Écouter 1,2,3 en Lire 1 
en 2. 
Chapitre 12 (13)   P6  
 

 

Verwondersessie week 49 
 
COMMUNICATIEWEEK 

 

Verwondersessie week 50 
 
Cito kijk en Luisteren 
oefenen 

Verwondersessie week 51 
 
RAPPORTVERGADERING 
EN - PRESENTATIES 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
Eenvoudige feitelijke informatie en 
korte uitleg over voorspelbare 
alledaagse zaken begrijpen en vragen 
daarover kunnen beantwoorden. 

. 

 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Examenstof oefenen 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Kijk – en luister opdracht van de juf 


