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Workshop leren en oefenen 
- Maken opdrachten §3 (Laagland Cursus 9) 
- Lezen + maken aantekeningen Camera 
Obscura 
 

Workshop leren en oefenen 
- Maken opdrachten §2 (Laagland Cursus 9) 
- Lezen + maken aantekeningen Camera Obscura 
 

Verwondersessie 1 
week 44 
Terugblikken en 
vooruitblikken 
- Bespreken T1 
- Inleveren boekopdr. 1 
 

Verwondersessie 2 
week 45 
Literatuurgeschiedenis 
18

e
 en 19

e
 eeuw 

(cursus 9) 
- §1 Historische 
achtergronden 
- Start Camera Obscura 
 

Verwondersessie 3 
week 46 
Literatuurgeschiedenis 
18

e
 en 19

e
 eeuw 

(cursus 9) 
- §2 Culturele 
achtergronden  

Verwondersessie 5 
week 48 
Literatuurgeschiedenis 
18

e
 en 19

e
 eeuw 

(cursus 9) 
- §3 Literaire 
ontwikkelingen 
 

Verwondersessie 4 
week 47 
Literatuurgeschiedenis 
18

e
 en 19

e
 eeuw 

(cursus 9) 
- §3 Literaire 
ontwikkelingen 

Workshop leren en oefenen  
- Werken aan toetsanalyse T1 

Workshop leren en oefenen 
- Maken opdrachten §1 (Laagland Cursus 9) 
- Lezen + maken aantekeningen Camera Obscura 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de historische achtergrond 

van de 18e en 19e eeuw 

schetsen (internationale 

ontwikkelingen en van 

Republiek naar koninkrijk). 

 

- …een leesplanning laten 

zien zodat ik de Camera 

Obscura op tijd heb 

uitgelezen en ik ben 

begonnen met het lezen van 

het eerste verhaal.  

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de culturele achtergrond 
van de 18e en 19e eeuw 
schetsen (verlichting, kunst, 
romantiek, realisme en 
impressionisme). 
 
- …vertellen over de inhoud 
van de Camera Obscura en ik 
ben volgens planning aan het 
lezen. 

 

 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …aan de hand van mijn 
toetsanalyse inzicht krijgen in 
hoe ik mijn toets heb 
gemaakt. 
- …aangeven wat ik moet 
doen/leren/oefenen om 
mezelf te verbeteren. 
 

Verwondersessie 6 
week 49 
Uitloop lit.ges.  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de functie van de schrijver in 

de 18e en 19e eeuw uitleggen. 

- …de onderwerpen en 

kenmerken van de kinder-

literatuur en de romantische 

literatuur benoemen. 

- …de achtergrond en de grote 

lijnen van de inhoud van Sara 

Burgerhart, Snikken en 

Grimlachjes en Max Havelaar 

navertellen.  

- …vertellen over de inhoud van 

de Camera Obscura en ik ben 

volgens planning aan het lezen. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de kenmerken van de 

Beweging van Tachtig 

herkennen en weet dat 

Herman Gorter bij deze 

beweging hoort. 

- …de kenmerken van 

realistische literatuur, 

belerend realisme en 

naturalisme herkennen. 

 

- …vertellen over de inhoud 

van de Camera Obscura en ik 

ben volgens planning aan het 

lezen. 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de historische, culturele en 
literaire context van de 19e 
eeuw beschrijven en 
herkennen 
- …in de werken de typerende 
aspecten van de literaire 
ontwikkelingen uit die tijd 
herkennen. 
 

- …de inhoud van de Camera 

Obscura begrijpen en plaatsen 

in de historische, culturele en 

literaire achtergrond van de 

18e en 19e eeuw. 

 

Workshop leren en oefenen 
- Leren (Laagland Cursus 9) 
- Lezen + maken aantekeningen Camera 
Obscura 
 

Workshop leren en oefenen 
- Maken opdrachten §3 (Laagland Cursus 9) 
- Lezen + maken aantekeningen Camera 
Obscura 
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Verwondersessie 7 

week 50 

Communicatieweek (?) 

 

Verwondersessie 8 
week 51 
Werken aan PWS 
 

Kerstvakantie  Kerstvakantie 

PTA: T3 toets literatuurgeschiedenis 
(deelcijfer 2) 
- Laagland cursus 9: 18

e
 en 19

e
 eeuw 

- Camera Obscura 

Workshop leren en oefenen 
WERKEN AAN PWS 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de historische, culturele 
en literaire context van de 
19e eeuw beschrijven en 
herkennen 
- …in de werken de 
typerende aspecten van de 
literaire ontwikkelingen uit 
die tijd herkennen. 
 

- …de inhoud van de Camera 

Obscura begrijpen en 

plaatsen in de historische, 

culturele  en literaire 

achtergrond van de 18e en 

19e eeuw. 

 


