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Workshop leren en oefenen 
- oefenen en leren voor T2 
- opdrachten spellen en formuleren 
 
Literatuur: 
- lezen in je boek (boekopdracht 3) 

Workshop leren en oefenen 
Oefenbeschouwing 2:  
- formuleren probleemstelling, argumenten voor en 
tegen 
- schrijven inleiding 
 
Literatuur: 
- lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 
 
 

Verwondersessie 1 
week 2 (6-10 jan) 
Schrijfvaardigheid 
- Uitleg opzet beschouwing 
- Bespreken opbouw 
inleiding 
 
 
 

Verwondersessie 2 
week 3 (13-17 jan) 
Schrijfvaardigheid  
- Bespreken stellingen 
en argumenten 
- Uitleg boekopdracht 3 
 
 

Verwondersessie 3 
week 4 (20-24 jan) 
Schrijfvaardigheid  
- Nakijken + bespreken 
oefenbeschouwing 1  
 

Verwondersessie 5 
week 6 (3-7 feb) 
Schrijfvaardigheid 
- Elkaars beschouwingen 
nakijken en bespreken 
- Aandacht voor spellen 
en formuleren 
 

Verwondersessie 4 
week 5 (27-31 jan) 
Schrijfvaardigheid 
-  Bespreken stellingen 
en argumenten  
 

Workshop leren en oefenen  
Oefenbeschouwing 1:  
- formuleren probleemstelling, argumenten 
voor en tegen 
- schrijven inleiding 
 

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

Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …de structuur van het 
middenstuk van het 
beschouwing benoemen. 
- …de alinea’s van het 
middenstuk uitwerken. 
- …een passend slot schrijven 
bij mijn beschouwing. 

 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
-…het doel en de structuur van 
een beschouwing benoemen. 
-…een probleemstelling 
formuleren en argumenten 
verzamelen 
-…een inleiding schrijven voor 
een beschouwing. 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
-…het doel en de structuur 
van een beschouwing 
benoemen. 
-…een probleemstelling 
formuleren en argumenten 
verzamelen 
-…een inleiding schrijven 
voor een beschouwing. 
 
  
 

Verwondersessie 6 
week 7 (10-14 feb) 
PTA : T2 
Schrijfvaardigheid 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
…de structuur van het 
middenstuk van het 
beschouwing benoemen. 
- …de alinea’s van het 
middenstuk uitwerken. 
- …een passend slot schrijven bij 
mijn beschouwing. 
 

 Check de leerdoelen. Ik kan: 
- …zelfstandig een 
beschouwing schrijven volgens 
de opzet die ik van de docent 
heb gekregen. 
-…dit binnen de daarvoor 
aangegeven tijd. 
 
 
 

PTA : T2 Schrijfvaardigheid (beschouwing) 
 
(Lever voor aanvang van de toets de twee 
handgeschreven oefenbeschouwingen in 
om recht te hebben op een herkansing) 
 
Literatuur: 
- lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 
 

Workshop leren en oefenen 
Oefenbeschouwing 2:  
- schrijven middenstuk en slot 
 
Literatuur: 
- lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 


