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Verwondersessie week 44 
 
Reflectie PTA 5 –  

1e boekverslag 

Uitleg & oefening PTA 2 –  

Kijk- en luisteropdracht 

 

 

Verwondersessie week 45 
 
Leestekens 
. , : ’ ’ ! ? : ; ( ) 
Hoofdletters 
Formeel informeel 
taalgebruik  
Zakelijk brief  
Persoonlijke brief  

Oefenen PTA 2 – Kijk- en 
luisteren 

 
 

 

Verwondersessie week 46 
 
Signaalwoorden 
Tekstverbanden 
Meningen  
Feiten 
Hoofd- en bij zaken  
Oefenen PTA 2 – Kijk- en luisteren 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

- De leestekens goed 
toepassen 

- Een hoofdletter gebruiken 
wanneer dat moet 

- Het verschil herkennen 
tussen formeel en 
informeel taalgebruik 

- Informeel of formeel 
taalgebruik toepassen en 
weten wanneer dit 
gewenst is.  

- Verschil benoemen tussen 
een zakelijke brief en ene 
persoonlijke brief 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Zakelijk gegevens van een 

boek op goede wijze noteren 
- Een boek beoordelen 

(personages, opbouw, stijl) 
- Mening onderbouwen met 

argumenten 
- Een verhaal analyseren  
- Herkennen hoe een schrijver 

spanning opbouwt in een 
verhaal 

- Uitleggen in welke ruimte een 
verhaal zich afspeelt en wat 
dit doet met het verhaal 

- Benoemen wat de vertel tijd 
en de vertelde tijd van een 
verhaal is 

 

 
 

Verwondersessie week 47 
 
Letterlijk – Figuurlijk taalgebruik 
Spreekwoorden en gezegdes 
Vooruitblik communicatieweek 

Oefenen PTA 2 – Kijk- en 
luisteren 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Opsommende, tijd/ 

volgorde, 
tegenstellende, 
voorbeeldgevende, 
oorzakelijk/ gevolg, 
reden/ argument, 
concluderende 
signaalwoorden 
benoemen 

- Uitleggen wat een 
mening/ feit is en 
deze herkennen  

- Hoofd- van bijzaken 
onderscheiden 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Opdracht inleveren bij literatuurdossier – 
Boekverslag 1 inleveren  
Lever je eerste boekverslag geprint en per 
mail of via Showbie bij jouw docent in.  
Let erop dat het boek op niveau is d.w.z. geen 
kinderboek maar een adolescentenboek.  
 
 
 
 
  
Opdracht Literatuurdossier  
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Trede 23 – Schrijven – Alle opdrachten bij 
leestekens 
 
Trede 23 – Schrijven – Alle opdrachten bij het is 
de toon die de muziek maakt 
 

Trede 23 – Schrijven – Alle opdrachten bij klim 
in de pen 

 
 
 

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Trede 23 – Kijken en luisteren – alle 
opdrachten bij: Luister eens, Ik vind …, 
Goed opletten 
 
Trede 24 – Lezen – alles bij: O, is dat zo? 
Daarom is geen reden, Dus dat! 
 

Goed 
opletten! 

 
 
 
 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
Trede 23 – Fictie – Alle opdrachten bij 
vertelt met beeld  
 
Trede 24 – Schrijven – Alle opdrachten 
bij Letterlijk, Het pleidooi, In samenhang 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- Ik weet het verschil 

tussen figuurlijk en 
letterlijk taalgebruik kan 
dit herkennen en 
toepassen 

- Beeldspraak herkennen 
- Vergelijkingen  
- Gezegdes en 

spreekwoorden 
herkennen 

- Betekenis van veel 
voorkomende 
spreekwoorden en 
gezegdes  
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 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

- Weet wat mimiek is 
- Verschillende emoties 

herkennen in een gesprek 
- Benoemen welke emoties 

ik in een gesprek zie  
- Verschil tussen een op- en 

een gesloten vragen 
benomen 

- Gesloten vraag en een 
open vraag stellen 

- Gespreksdoelen 
formuleren 

-  

Check de leerdoelen. Ik weet: 
 
- Wat ik ga herkansen 
- Wat ik mijn docent kan 
vragen  
- Kom voorbereid naar de 
workshopsessie met gerichte 
vragen 
- Ik heb de feedback op mijn 
gemaakte PTA doorgenomen  
 
 
 

-  Check de leerdoelen. 
Ik kan: 
 
Zakelijk gegevens van een boek 
op goede wijze noteren 

- Een boek beoordelen 
(personages, opbouw, stijl) 

- Mening onderbouwen met 
argumenten 

- Een verhaal analyseren  
- Herkennen hoe een schrijver 

spanning opbouwt in een 
verhaal 

- Uitleggen in welke ruimte een 
verhaal zich afspeelt en wat dit 
doet met het verhaal 

- Benoemen wat de vertel tijd en 
de vertelde tijd van een verhaal 
is 

-  

Verwondersessie week 48 
 
Communicatieweek 
28 november t/m 5 
december 
Mogelijkheid tot 
herkansen in overleg met 
docent 
 

 

Verwondersessie week 49 
 
Mimiek 
Emoties in een gesprek 
Gespreksdoelen 
Goede vragen stellen 
Open vragen  
Gesloten vragen  
Oefen PTA 2 – Kijk- en 
luisteropdracht  
 

 

Verwondersessie week 50 
 
PTA 2 – Kijk- en 
luisteropdracht 

Verwondersessie week 51 
 
Vooruitblikken op de 
volgende periode. 
 
1e les na de kerstvakantie 
lever je Boekverslag 2 in – 
PTA 5  

Workshopsessies / Oefenstof 
 
Opdracht bij literatuurdossier  - 
Boekverslag 2 schrijven (Opdracht bij de 
docent) 
 
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 

Herhaling stof PTA 2  
Presentatie over een BN’ER  
(opdracht bij docent) 
 
Herhaling stof PTA 5  
Boekverslag (opdracht bij docent) 

Workshopsessie / Oefenstof 
 
 
Opdracht bij literatuurdossier – 
Boekverslag 2 schrijven (Opdracht bij de 
docent) 
 

Workshopsessies / Oefenstof  
 
Trede 24 – Gesprekken voeren – Alle 
opdrachten bij: Goed uitgedrukt, 
Beurtelings, Ga maar door.  
 
 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
 

- Alle leerdoelen van 
de afgelopen periode 
toepassen in een kijk- 
en luisteropdracht  

-  
 



 

 


