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Workshop leren en oefenen 
 
P6: toets literatuurgeschiedenis (Laagland 
cursus 10) + Sara Burgerhart 

 
 

Workshop leren en oefenen 
- Laagland: Leesopdrachten 1 t/m 4 
(p.93-100) verwerkingsboek) & p. 130+ theorieboek).  
- Sara Burgerhart: Lezen brief 11 t/m 19 

 
 

Verwondersessie 1 
week 9 (24-28 feb) 
Literatuurgeschiedenis 
18e (cursus 10) 
 
 
 
 
 

Verwondersessie 2 
week 10 (2-6 maart) 
Literatuurgeschiedenis 
18e (cursus 10) 
- §1 Historische context 
- §2 Culturele context 
- Start Sara Burgerhart 
 

Verwondersessie 3 
week 11 (9-13 maart) 
Literatuurgeschiedenis 
18e (cursus 10) 
- §3 Literaire 
ontwikkelingen 
 

Verwondersessie 5 
week 13 (23-27 maart) 
Laatste vragen voor de 
toets 
 

Verwondersessie 4 
week 12 (16-20 maart) 
Literatuurgeschiedenis 
18e (cursus 10) 
- §3 Literaire 
ontwikkelingen 
 

Workshop leren en oefenen  
 

 

Workshop leren en oefenen 
- Laagland: Leeropdrachten vraag 1 - 17 (p.93 
verwerkingsboek) & (p. 125-130  theorieboek).  
- Sara Burgerhart: Lezen brief 1 t/m 10 

 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de historische achtergrond van 
de 18e eeuw schetsen (opstand en 
revolutie, pruikentijd). 

- …de culturele achtergrond van 
de 18e eeuw schetsen (filosofie 
van Kant, verlichting, kunst, 
classicisme en muziek). 
 
- …vertellen over de inhoud van 
de eerste 10 brieven van Sara 
Burgerhart. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de functie van de schrijver in de 
18e eeuw uitleggen. 
- …de kenmerken van classicistisch 
toneel benoemen en de grote 
lijnen van Het wederzijds 
huwelijksbedrog vertellen. 
- …de kernmerken van 
spectatoriale tijdschriften 
benoemen. 
 
- …vertellen over de inhoud van 
alle brieven van Sara Burgerhart. 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
 

GEEN LES 
week 14 (30 maart-3 april) 
 
Rapportvergaderingen 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de onderwerpen en 
kenmerken van de kinder-
literatuur en de romantische 
literatuur benoemen. 
- …de kenmerken van 
imaginaire reisverhalen 
benoemen en de grote lijnen 
van Reize door het Aapenland 
vertellen. 
- …de opkomst van de roman 
beschrijven 
-…de achtergrond en de grote 
lijnen van de inhoud van Sara 
Burgerhart en Julia navertellen.  

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de historische, culturele en 
literaire context van de 18e 
eeuw beschrijven en 
herkennen 
- …in de werken de typerende 
aspecten van de literaire 
ontwikkelingen uit die tijd 
herkennen. 
 
- …de inhoud van Sara 
Burgerhart begrijpen en 
plaatsen in de historische, 
culturele en literaire 
achtergrond van de 18e eeuw. 

 
 

 

Workshop leren en oefenen 
-  
 
 
 

Workshop leren en oefenen 
- Laagland: Leesopdrachten 5 t/m 6 
(p.93-100) verwerkingsboek) & p. 130+ 
theorieboek).  
- Sara Burgerhart: Herlezen lezen/maken 
samenvatting 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
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Verwondersessie 7 
week 15 (6-10 apr) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
- uitleg argumenteren 
- uitleg CE Nederlands  

 

Verwondersessie 8 
week 16 (13-17 apr) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
 
 

GEEN LES 
week 17 (20-24 apr) 
 
Meivakantie van do 23 
april t/m 6 mei 
 

MEIVAKANTIE 
week 18 (27 apr-1 mei) 
 
Meivakantie van do 23 
april t/m 6 mei 
 

Workshop leren en oefenen  
- Oefenen met oude examens (havo en vwo) 
- Oefenen met argumenteren: H2 opdr. 7 t/m 10 
 

Workshop leren en oefenen 
- Oefenen met oude examens (havo en vwo) 
- Oefenen met argumenteren: H2 opdr. 11 t/m 18 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de argumentatie in een 
betogende tekst op 
aanvaardbaarheid beoordelen. 
 
- …een vergelijking maken met 
andere teksten en tussen 
tekstdelen. 
- …uit de tekst opmaken voor welk 
publiek de tekst is geschreven. 
- …de betrouwbaarheid van teksten 
beoordelen.  
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …verschillende argumentatie-
structuren herkennen. 
- …onderscheid maken tussen 
argument en drogreden.  
- verschillende drogredenen 
herkennen. 
 
- …verschillende schrijfdoelen 
herkennen. 
- …(mengvormen van) tekstsoorten 
herkennen. 
- …verschillende tekstverbanden 
en signaalwoorden herkennen. 
 

  Verwondersessie 1 
week 19 (4-8 mei) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
 
 

Workshop leren en oefenen  
 
Meivakantie van do 23 april t/m 6 mei 
 

Workshop leren en oefenen  
- Oefenen met oude examens (havo en vwo) 
- Oefenen met argumenteren: H2 opdracht 19 
 
 

Workshop leren en oefenen 
 
Meivakantie van do 23 april t/m 6 mei 
 
 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
 
 

Check de leerdoelen. Ik 
kan: 
 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de hoofdgedachte in eigen 
woorden weergeven. 
- …conclusies trekken over intenties, 
opvattingen en gevoelens van de 
schrijver. 
- …de functies en deelonderwerpen 
van tekstdelen herkennen en 
benoemen. 
 

Verwondersessie 2 
week 20 (11-14 mei) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
 
 

Workshop leren en oefenen  
- Oefenen met oude examens (havo en vwo) 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- een goed geformuleerde 
samenvatting maken van een tekst. 
 


