Planner Nederlands – 3 vwo 2019/2020 1.0
ne 3V jaaroverzicht
Wk

Datum

Onderdeel

Verwondersessie

Workshopsessie

9

24 feb

Spelling
Schrijven
Argumenteren

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

- Standpunt kiezen en
schrijfschema invullen
voor schrijfopdracht

10

2 mrt

Schrijven
Argumenteren
Grammatica

- Uitleg vervolg schrijfopdracht
- uitleg grammatica woordsoorten

- 1e versie betoog
schrijven

11

9 mrt

Fictie
Spreken
Schrijven
Argumenteren

- Boekpresentaties (x8 = ca. 40m.)
- Uitleg nakijken 1e versie betoog en vervolg
schrijfopdracht

12

16 mrt

Fictie
Spreken
Schrijven
Begrijpend Lezen
Spelling
Argumenteren
Grammatica

- Boekpresentaties (x6 = ca. 30m.)
- Uitleg grammatica woordsoorten

- Eigen betoog en dat van
een klasgenoot nakijken
en beoordelen
- 2e versie betoog
schijven
- Portal trede 27
*Een tekst begrijpen
*Delen van de tekst
*Zo schrijf je het
*Ik zal je overtuigen
*Goede argumenten
gebruiken

13

23 mrt

Schrijven
Argumenteren

- Definitieve versie betoog schrijven
(Let op! Verwonder- en workshopsessie
nodig)

Betoog schrijven

Te kennen en toe te passen
begrippen
- WW-spelling (pvtt, pvvt, vd,
od, bijv.nw.vd)
- Betoog, standpunt, argument,
argumentatiestructuur,
schrijfschema
- Schrijven: betoog, standpunt,
argument,
argumentatiestructuur,
structurerende elementen
- Grammatica: lw, zn, bn, bw,
ww (hww+zww), pvnw, bz.vnw,
aw.vnw, betr.vnw, on.vnw,
vr.vnw, vz, tw
- Fictie: zie week 51
- Schrijven: zie rubric betoog

Toetsen, SO’s e.d.

- Fictie: zie week 51
- Schrijven: zie rubric betoog
- Portal trede 27:
tekstverbanden en
signaalwoorden, alineafuncties,
trema, koppelteken, betoog,
structurerende elementen
- Grammatica: zie week 10
- Schrijven: zie rubric betoog

- Boekpresentaties
(x6)
- 2e versie betoog
GEPRINT inleveren!

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

Ingevuld schrijfschema
mee!

- Boekpresentaties
(x8)
- 1e versie betoog
GEPRINT mee

Toets Betoog Schrijven

14

30 mrt

(do 2 april
rapportvergaderingen
?)

15

6 apr

Grammatica
Argumenteren
Begrijpend Lezen
Schrijven
Spelling

- Overzicht/uitleg toets Portal trede 24+26+27

- Portal trede 24, 26, 27
afronden en toets
voorbereiden

- Grammatica: zie week 10
- Portal trede 24: zie week 3, 6
- Portal trede 26: zie week 7
- Portal trede 27: zie week 12

16

13 apr

Grammatica
Argumenteren
Spelling
Begrijpend Lezen
Schrijven

- Toets Portal trede 24+26+27 + grammatica
woordsoorten

- Portal trede 28
*Ik schijf zonder fouten
- Portal trede 29
*Argumenten
*Intensief lezen
*Nauwkeurig

- Grammatica: zie week 10
- Portal trede 24+26+27: zie
week 15
- Portal trede 28: los of aan
elkaar?
- Portal trede 29: drogredenen,
objectief, subjectief,
onderwerp, hoofdgedachte,
tekstdoel bepalen,
betrouwbaarheid bron,
homoniem, homofoon, vaktaal,
komma, dubbele punt, aaneen
schrijven

17

20 apr

MEIVAKANTIE

Toets Portal trede
24+26+27
+ grammatica
woordsoorten

