
Planner Nederlands – 2 havo/vwo 2019/2020 3.0 
 

ne 2HV jaaroverzicht 
 

Wk Datum Onderwerp Verwondersessie  Workshopsessie  Te kennen en toe te passen 
begrippen 

Toetsen, SO’s e.d. 

9 24 feb Schrijven 
Begrijpend Lezen 
Woordenschat 
Spelling  

- Uitleg schrijfopdracht  
- Uitleg Portal trede 16  
- Herhaling ww-spelling (ook od+bijv.nw.vd)  
 

- Oefenen SO ww-spelling 
- Afronden Portal trede 
16 (zie week 7)  

- Portal trede 16: zie week 7   

10 2 mrt Spelling 
Grammatica  
Begrijpend Lezen 
Schrijven 
Spelling 

- SO ww-spelling (pvtt, pvvt, vd, od, bijv.nw.vd) 
- Uitleg grammatica woordsoorten  
  

- Oefenen grammatica 
woordsoorten 
- Portal trede 17 
*Een tekst begrijpen 
*Delen van de tekst 
*Alles op een rij 
*Spellen 
*Samenhang 

- WW-spelling (pvtt, pvvt, vd, 
od, bijv.nw.vd) 
- Grammatica: lw, zn, bn, bw, 
ww (hww+zww), pvnw, bvnw, 
betr.vnw, ovnw, vw, tw 
- Portal trede 17: 
deelonderwerpen, probleem-
oplossingsstructuur, voor- en 
nadelenstructuur, onderwerp, 
hoofdgedachte, samenvatten, 
beide/beiden, tussen-n, accent, 
trema, aankondigende zinnen 

SO ww-spelling (pvtt, 
pvvt, vd, od, 
bijv.nw.vd) 

11 9 mrt Fictie  
Spreken 
Woordenschat 
Begrijpend Lezen 
Schrijven  
Spelling  

- Boekpresentaties (x7 = ca. 40m.)  
- Overzicht/uitleg toets Portal trede 16+17  
 

- Lessenserie 
“samenvatten” 

- Portal trede 16: zie week 7 
- Portal trede 17: zie week 10 
-  

Boekpresentaties (x7) 

12 16 mrt Fictie  
Spreken 
Woordenschat 
Begrijpend Lezen 
Schrijven  
Spelling 

- Boekpresentaties (x7 = ca. 40m.) 
- Overzicht/uitleg toets Portal trede 16+17  
 

- Lessenserie 
“samenvatten” 

- Portal trede 16: zie week 7 
- Portal trede 17: zie week 10 
 

Boekpresentaties (x7) 

13 23 mrt Fictie  
Spreken 

- Boekpresentaties (x7 = ca. 40m.) 
- Overzicht/uitleg toets Portal trede 16+17  

- Lessenserie 
“samenvatten” 

- Portal trede 16: zie week 7 
- Portal trede 17: zie week 10 

Boekpresentaties (x7) 

http://zanthuis.nl/werkpad/werkpad/ne2HVjaar.pdf


Woordenschat 
Begrijpend Lezen 
Schrijven  
Spelling 

 

14 30 mrt Fictie 
Spreken 
Grammatica  
Woordenschat 
Begrijpend Lezen 
Schrijven  
Spelling 

- Boekpresentaties (x8 = ca. 45m.)  
- Uitleg grammatica woordsoorten (herhaling) 
 

- Portal trede 16 en 17 
(zie week 7 t/m 13) 
afronden en toets 
voorbereiden 
- Lessenserie 
“samenvatten” afronden 
(zie week 11 t/m 13) 

- Grammatica: lw, zn, bn, bw, 
ww (hww+zww), pvnw, bz.vnw, 
aw.vnw, betr.vnw, on.vnw, 
vr.vnw, vz, tw  
- Portal trede 16: zie week 7 
- Portal trede 17: zie week 10 
 

Boekpresentaties (x8) 

15 6 apr Grammatica  
Woordenschat 
Begrijpend Lezen 
Schrijven  
Spelling 
Fictie  

- Toets Portal trede 16+17 + grammatica 
woordsoorten 
 

- Werken aan 
schrijfopdracht 

- Grammatica: lw, zn, bn, bw, 
ww (hww+zww), pvnw, bz.vnw, 
aw.vnw, betr.vnw, on.vnw, 
vr.vnw, vz, tw 
- Portal trede 16: zie week 7 
- Portal trede 17: zie week 10 
- Fictie/schrijven: genres, 
personages, ontwikkelingen, 
chronologie, thema, doelen, 
beweegredenen, taalgebruik, 
eigen mening formuleren 

Toets Portal trede 
16+17  
+ grammatica 
woordsoorten 

16 13 apr Grammatica   
Woordenschat 
Argumenteren 
Spelling 
Begrijpend Lezen  
Schrijven 
Fictie  

- Uitleg en oefening grammatica zinsontleding  
  

- Portal trede 18  
*O, gaat dat zo!  
*Wist je dat al? 
- Portal trede 19  
*Verschillend 
*Verwoorden  
*Precies 
*Leesbaar  
- Evt. afmaken 
schrijfopdracht  

- Grammatica: ow, pv, wwg, lv, 
mv, bwb 
- Portal trede 18: figuurlijk 
taalgebruik, feit, mening, 
standpunt, argument, 
meervouds-s, verkleinwoorden, 
stoffelijk bn, ‘s/des 
- Portal trede 19: feit, mening, 
standpunt, argument, 
tegenargument, drogreden, 
onderwerp, hoofdgedachte, 
structurerende elementen, 
samenvatten, lijdende en 
bedrijvende vorm, homoniem, 

Inleveren 
schrijfopdracht  
(ma 2e paasdag; 
opdracht verplaatsen 
naar week 19?) 



homoniem, verwijswoorden, 
tekstverbanden en 
signaalwoorden 

17 20 apr   MEIVAKANTIE 

 
 
 


