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Verwondersessie 
(week 44) 
Toets begrijpend 
lezen hoofdstuk 1 
en 2 
 

Verwondersessie 
(week 45) 
 
Herhaling trede 21: 
Kom in actie! 

Verwondersessie 
(week 46) 
 
Toets trede 21: Kom 
in actie! 

Verwondersessie 
(week 48) 
 
Schrijven: een 
beschouwing 
 
 

Verwondersessie 
(week 47) 
 
Trede 22: Pitch 
nepnieuws  

Workshopsessies / Oefenstof  
 
-Werkboek werkwoordspelling (zie Showbie) 
-Samenvatting maken trede 21 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-de persoonsvorm tegenwoordige 
tijd, verleden tijd en voltooid 
deelwoord juist spellen; 
-een samenvatting maken over de 
theorie van trede 21.  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-de persoonsvorm tegenwoordige 
tijd, verleden tijd en voltooid 
deelwoord juist spellen; 
-de hoofgedachte van een tekst 
weergeven; 
-de structurerende elementen die 
een tekst bevat herkennen; 
-de betekenis van onbekende 
woorden uit de tekst halen; 
-meervouden na een klinker, 
verkleinwoorden na een open 
klinker, stoffelijk bijvoeglijke 
naamwoorden en de ’s in ’s 
ochtends juist spellen; 
-een eenvoudige zakelijke brief 
opstellen waarbij je gebruik maakt 
van voegwoorden en 
verwijswoorden. 
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-het onderwerp, de hoofdgedachte, 
het tekstdoel en de tekstvorm van 
een tekst bepalen; 
-de betekenis van moeilijke woorden 
uit de tekst halen; 
-signaalwoorden en bijbehorende 
tekstverbanden benoemen; 
-de kernzin van een alinea bepalen; 
-de persoonsvorm tegenwoordige 
tijd, verleden tijd en voltooid 
deelwoord juist spellen. 

 
 

Verwondersessie 
(week 49) 
 
Grammatica 
woordsoorten en 
werkwoordspelling 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-een informatieve tekst lezen; 
-de tekstsoort herkennen, de hoofd- 
en bijzaken en de argumentatie van 
deze teksten; 
-conclusies trekken over een deel 
van de teksten; 
-je mening geven over de 
betrouwbaarheid en 
aanvaardbaarheid van de teksten; 
-de tijd bepalen waarin een zin staat.  
 
 

 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-een beschouwende tekst schrijven 
waarin je tekstverbanden toepast; 
-de beschouwing consistent af 
stemmen op mijn publiek.  
 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-de volgende woordsoorten 
benoemen: lidwoorden, zelfstandig 
naamwoorden, bijvoeglijk 
naamwoorden, voorzetsels, 
werkwoorden, persoonlijk 
voornaamwoorden, bezittelijk 
voornaamwoorden, vragend 
voornaamwoorden, aanwijzend 
voornaamwoorden en bijwoorden; 
-een samenvatting maken over de 
behandelde theorie van trede 22; 
 
 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
-Een beschouwing schrijven (zie Showbie) 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
-Werkwoordspelling pvtt, pvvt en vd (zie 
Showbie) 
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Werkdoelen trede 22  
-Als een kip zonder kop 
-Lekker belangrijk 
-Verbonden 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Werkdoelen trede 22 
-Tijden van het werkwoord 
-Beschouwing I/ verslag I 
-Beschouwing II/ verslag II 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
-Grammatica woordsoorten (zie 
Showbie) 
-Werkwoordspelling (zie Showbie) 
-Samenvatting maken trede 22 
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Verwondersessie 
(week 50) 
Toets trede 22: 
Pitch nepnieuws 

Verwondersessie 
(week 51) 
 
Kerstvakantiequiz 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
-Begrijpend lezen nieuwsbegrip (zie Showbie) 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-minimaal twee competenties 
toepassen van mijn leerlingrol; 
-nieuwsbegrip (leerdoelen hangen 
af van de tekst van de week). 
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-vragen over de theorie van 
trede 22 beantwoorden op de 
toets; 
-nieuwsbegrip (leerdoelen 
hangen af van de tekst van de 
week). 
 
 
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
-Begrijpend lezen nieuwsbegrip (zie 
Showbie) 


