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Workshop leren en oefenen 
Oefenbetoog 2:  
- schrijven middenstuk en slot 
 
- Opdrachten spellen en formuleren 
 

Workshop leren en oefenen 
Oefenbetoog 1:  
- schrijven middenstuk en slot 
 
 

Verwondersessie 1 
week 44 
Terugblikken en 
vooruitblikken 
- Bespreken P7 
- Inleveren boekopdr. 1 
 

Verwondersessie 2 
week 45 
Schrijfvaardigheid en 
argumenteren 
- Uitleg opzet betoog 
- Herhalen theorie 
argumenteren  
 
 

Verwondersessie 3 
week 46 
Schrijfvaardigheid 
en argumenteren 
- Bespreken stellingen 
en argumenten 
- Herhalen theorie 
argumenteren 
 

Verwondersessie 5 
week 48 
Schrijfvaardigheid en 
argumenteren 
- Bespreken stellingen 
en argumenten  
- Aandacht voor 
spellen en formuleren 
 
 

Verwondersessie 4 
week 47 
Schrijfvaardigheid en 
argumenteren 
- Nakijken + bespreken 
oefenbetoog 1  
- Herhalen theorie 
argumenteren 
 
 

Workshop leren en oefenen  
- Werken aan toetsanalyse P7 

Workshop leren en oefenen  
Oefenbetoog 1:  
- formuleren stelling, argumenten voor en tegen 
- schrijven inleiding 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

-…het doel en de structuur 

van een betoog benoemen. 

-…een stelling formuleren en 

argumenten verzamelen 

-…een inleiding schrijven voor 

een betoog. 

 

- …onderscheid maken tussen 

standpunt & argument, 

tegenargument & 

weerlegging, feitelijke & 

waarderende argumenten en 

feiten & meningen.  

 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …de structuur van het 
middenstuk van het betoog 
benoemen. 
- …de alinea’s van het 
middenstuk uitwerken. 
- …een passend slot schrijven 
bij mijn betoog.  
 
- …verschillende 
argumentatieschema’s 
herkennen.  
- …verschillende argumentatie-

structuren herkennen. 

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 
Schrijfvaardigheid 
- Elkaars betogen 
nakijken en bespreken 
- Aandacht voor 
spellen en formuleren 
 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

-…het doel en de structuur van 
een betoog benoemen. 
-…een stelling formuleren en 
argumenten verzamelen 
-…een inleiding schrijven voor 
een betoog. 
 
- …onderscheid maken tussen 
argument en drogreden.  
- …verschillende drogredenen 

herkennen. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: - 

…de structuur van het 

middenstuk van het betoog 

benoemen. 

- …de alinea’s van het 

middenstuk uitwerken. 

- …een passend slot schrijven 

bij mijn betoog. 

 

 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 

- …zelfstandig een betoog 
schrijven volgens de opzet die 
ik van de juf heb gekregen. 
-…dit binnen de daarvoor 
aangegeven tijd. 
 
 

Workshop leren en oefenen 
- Oefenen en leren voor CW 
- Opdrachten spellen en formuleren 
 
 

Workshop leren en oefenen 
Oefenbetoog 2:  
- formuleren stelling, argumenten voor en tegen 
- schrijven inleiding 
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Verwondersessie 7 

week 50 

Communicatieweek (?) 

 

Verwondersessie 8 
week 51 
  
 

Kerstvakantie  Kerstvakantie 

PTA: P9 Schrijfvaardigheid 
- Schrijven van een betoog 

Workshop leren en oefenen 
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 

 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …  
 


