NEDERLANDS – 3 MAVO

Verwondersessie
Het schrijven van
een e-mail
Uitleg fictiedossier
MO

Verwondersessie

Verwondersessie

Verwondersessie

Verwondersessie

PTA 1
Presentatie BN’ER
Uitleg PTA 1

PTA1
Presentatie BN’er
Presentatietechnie
ken

Leesvaardigheid

Leesvaardigheid

En PTA 1

En PTA 1

Schrijf een e-mail aan jouw docent
Stel jezelf voor, schrijf wat je dit jaar wil leren van hem/ haar en laat
weten wat je doelen zijn. Uiteraard pas je alle theorie uit de
verwondersessie toe

Verwondersessie
Fictiedossier –
(PTA 5&6) Boekverslag 1
Vooruitblik volgende
periode
En PTA 1

Opdracht van de docent

Opdracht leesvaardigheid op papier van de
docent

Trede 22 – gericht spreken & presentatie
Trede 23 – teksten beter begrijpen

Trede 21 – alle opdrachten bij schrijven

Opdracht van de docent – maak groepjes van 2 tot 3
personen (in overleg met de docent)

Opdracht van de docent

Trede 21 – alle opdrachten van lezen
Trede 22 – alle opdrachten bij lezen

Trede 21 – alle opdrachten bij presentatie & fictie

Check de leerdoelen. Ik kan:
formeel taalgebruik
hanteren
e-mail correct indelen
interpunctie correct
toepassen
hoofdletters correct
toepassen
werkwoordspelling
toepassen
in foutloos Nederlands
een e-mail schrijven
een e-mail versturen

Check de leerdoelen. Ik
kan:

- uitleggen wat de opdracht
presentatie over een BN’er
inhoudt. (expert)
- ik heb een groepje
waarmee ik ga samenwerken
- Ik weet welke leerlingrol
ik heb
- Ik heb, samen met mijn
groepje, een onderwerp
uitgekozen
- Ik kan met mijn
groepsleden evenredige
taken verdelen

Check de leerdoelen. Ik kan:
structuur aanbrengen in
presentatie
Presentatie met behulp
van mijn iPad in elkaar
zetten.
Ben me bewust van
correct gebruik van de
Nederlandse taal in mijn
presentatie en
mondeling in mijn
toelichting.
Weet het verschil tussen
formeel en informeel
taalgebruik.
teruggrijpen op
verschillende
presentatietechnieken.
-

Check de leerdoelen. Ik kan:
Ik kan de volgende begrippen
toepassen bij het begrijpend lezen:
hoofdgedachte
onderwerp
driedeling
alinea herkennen
(witregel, inspringer,
tussenkopje, afbreken)
de leesdoelen: amuseren,
informeren, activeren,
overtuigen
tekstsoorten
bron
actualiteit tekst
berouwbaarheid bron
alinea onderwero
-

:Check de leerdoelen. Ik kan:
-

-

-

signaalwoorden
herkennen en indelen
(tegenstellend,
opsommend,
redengevend, uitleggend,
concluderend,
samenvattend,
voorwaardelijk,
vergelijkend)
objectieve en subjectieve
argumenten
functiewoorden
(aanleiding, constatering,
definitie, toelichting,
citeren)
en alles van de vorige
verwondersessie

Check de leerdoelen. Ik kan:
Zelfstandig boekverslag 1 schrijven. Ik
ken de inhoud van de onderstaande
begrippen en kan deze toepassen:
zakelijke gegevens
beoordelen met
beoordelingswoorden,
argumenten en mening
verhaalruimte
tijd, vertel tijd, vertelde
tijd
ik-perspectief, hij/zij
perspectief,
alwetendeverteller,
thema
motieven
onderwerp
fictie, non-fictie
realistisch, of niet
argumenten,

