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Workshop leren en oefenen 
- Voorbereiden op P5 (leren argumenteren & 
oefenen met oude examens van havo en vwo) 
 

 
 

Workshop leren en oefenen 
- Literatuur: werken aan boekopdracht 5 

 
 

Verwondersessie 1 
week 19 (4-8 mei) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
- Uitleg CE Nederlands 
- Lezen 2017-1: tekst 1 
 
 
 

Verwondersessie 2 
week 20 (11-15mei) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
- Bespreken 2017-1: tekst 1 
- Lezen 2017-1: tekst 2 

Verwondersessie 3 
GEEN LES 
(Hemelvaart: 21- 22 mei) 

Verwondersessie 5 
week 23 (2-5 juni) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
- Bespreken 2017-1: 
tekst 3 en 4 
- Bespreken laatste 
vragen/opmerkingen 
voor de toets 
 

Verwondersessie 4 
week 22 (25-29 mei) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
- Bespreken 2017-1: tekst 2 
- Lezen 2017-1: tekst 3 en 4 
 
P6: inleveren boekopdracht 5 
(deelcijfer) 
 

Workshop leren en oefenen  
- Argumenteren: H2 opdracht 19 
- Examen 2017-1: Tekst 1 (Mannen? Nee 
vrouwen zijn bevoorrecht) – maak vraag 1 t/m 7 
- Literatuur: werken aan boekopdracht 5 

 

 
Workshop leren en oefenen 
- Examen 2017-1: Tekst 2 (Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze 
zijn juist bezig met een inhaalslag) - maak vraag 8 t/m 22. 
- Literatuur: werken aan boekopdracht 5 

 

Check de leerdoelen - Argumenteren  
Ik kan: 
- …onderscheid maken tussen standpunt en argument. 
- …onderscheid maken tussen tegenargument en weerlegging. 
- …onderscheid maken tussen feitelijke en waarderende argumenten. 
- …onderscheid maken tussen feiten en meningen.  
- …verschillende argumentatiestructuren herkennen. 
- …onderscheid maken tussen argument en drogreden.  
- …verschillende drogredenen herkennen. 
- …de argumentatie in een betogende tekst op aanvaardbaarheid beoordelen. 
 
 
 
 

Verwondersessie 6 
week 24 (8-12 juni) 
PTA : P5 Leesvaardigheid 
en argumenten 
(check jezelf a.d.h.v. de 
leerdoelen hieronder) 
 

Workshop leren en oefenen 
PTA : P5 Leesvaardigheid en argumenten 
 
 
 

Workshop leren en oefenen 
- Examen 2017-1: Tekst 3 en 4 (Gezag ontstaat 
niet door strenger te straffen en De keerzijde 
van de harde aanpak) - maak vraag 23 t/m 39. 

 

Check de leerdoelen - Leesvaardigheid 
Ik kan: 
- …verschillende schrijfdoelen herkennen. 
- …(mengvormen van) tekstsoorten herkennen. 
- …verschillende tekstverbanden en signaalwoorden herkennen. 
- …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. 
- …een goed geformuleerde samenvatting maken van een tekst. 
- …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.  
-…conclusies trekken over intenties, opvattingen en gevoelens van de schrijver. 
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Verwondersessie 7 
week 25 (15-19 jun) 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
- Bespreken P5  

 

Verwondersessie 8 
week 26 (22-26 jun) 
Herkansing: P5 
Leesvaardigheid en 
argumenten 
 
 

GEEN LES 
week 27 (29 jun-3 jul) 
Laatste week voor de 
zomervakantie: 
rapportvergaderingen 
en -uitreikingen 

ZOMERVAKANTIE 
 
 
 

Workshop leren en oefenen  
- Werken aan toetsanalyse P5 
 

Workshop leren en oefenen 
Herkansing: P5 Leesvaardigheid en argumenten 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
 
(zie leerdoelen week 19 – 24) 

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. 
 
 
 
 

  ZOMERVAKANTIE 
 
 

Workshop leren en oefenen  
 
 

ZOMERVAKANTIE 
 

ZOMERVAKANTIE 
 

ZOMERVAKANTIE 
 
 

Check de leerdoelen. 
Ik kan: 
 
…met een gerust hart 
over naar 6v J 
 

ZOMERVAKANTIE 

ZOMERVAKANTIE 
 
 

ZOMERVAKANTIE 

ZOMERVAKANTIE 


