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Workshop leren en oefenen 
- Maken oefentoets 
- Voorbereiden op PTA (P7) 

Workshop leren en oefenen 

- N.N. H1: §3 Teksten beoordelen > opdr. 3 

N.N.H2: §1 Oefenen met teksten > opdr. 1 en 2 

- Werken aan boekopdracht 1 

Verwondersessie 1 
week 36 
Introductie 
- Kennismaken 
- PTA doornemen 
- Start literatuur 
- Start leesvaardigheid 
 
 

Verwondersessie 2 
week 37 
Leesvaardigheid 
- herhalen theorie 
leesv. en arg. 
- Uitleg boekopdr. 1 
 

Verwondersessie 3 
week 38 
Leesvaardigheid 
- herhalen theorie 
leesv. en arg. 

Verwondersessie 5 
week 40 
Leesvaardigheid  
- herhalen theorie 
leesv. en arg. 

Verwondersessie 4 
week 39 
Leesvaardigheid 
- herhalen theorie 
leesv. en arg. 

Workshop leren en oefenen  
- Uitzoeken boek (boekopdracht 1) 
- Schrijven brief (voorstellen) 
- Start examen 2019-1 

Workshop leren en oefenen 

- N.N. H1: §1 Herhaling > opdr. 1  

- N.N. H1: §2 Mengvormen van teksten > opdr. 2 

- Werken aan boekopdracht 1 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …verschillende schrijfdoelen 
herkennen. 
- …de functies en deel-
onderwerpen van tekstdelen 
herkennen en benoemen. 
- …een goed geformuleerde 
samenvatting maken van een 
tekst. 
- …een vergelijking maken 
met andere teksten en tussen 
tekstdelen. 
- …de hoofdgedachte in eigen 
woorden weergeven. 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …uit de tekst opmaken voor 
welk publiek de tekst is 
geschreven. 
- …de betrouwbaarheid van 
teksten beoordelen.  
…conclusies trekken over 
intenties, opvattingen en 
gevoelens van de schrijver. 
- …(mengvormen van) 
tekstsoorten herkennen. 
- …verschillende 
tekstverbanden en 
signaalwoorden herkennen. 
 
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …een boek kiezen dat ik ga 
lezen voor de eerste 
boekopdracht. 
-…uitleggen hoe het PTA 
Nederlands eruitziet.  
 
 
  
 

Verwondersessie 6 
week 41 
PTA : P7 
Leesvaardigheid 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de leerdoelen van week 37 
en 38 toepassen op de door mij 
gelezen teksten 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de leerdoelen van week 37 
en 38 toepassen op de door 
mij gelezen teksten 
 
 
 

PTA : P7 Leesvaardigheid 
 
Daarna: werken aan boekopdracht 1 

Workshop leren en oefenen 
- N.N.H2: §1 Oefenen met teksten > opdr. 3, 4 
- Werken aan boekopdracht 1 
 



 


