vak: Nederlands

lesdag: do

klas: H4-2

docent: Ritfeld
2020-2021

Periode 1
wk datum
35
36
37

24/8 – 28/8
31/8 – 4/9
7/9 – 11/9

te behandelen stof/ tijdens de les

bijzonderheden

onjuiste herhaling, pleonasme, tautollogie, oefenen
dubbele ontkenning, onjuiste verwijswoorden oefenen
foutieve samentrekking, foutieve beknopte bijzin

ma 24 aug: 1e lesdag

oefenen

38
39
40
41
42

14/9 – 18/9
21/9 – 25/9
28/9 – 2/10
5/10 – 9/10
12/10 –
16/10

43

19/10 –
23/10

dat-als zinsconstructie, losstaand zinsgedeelte oefenen
congruentie, contaminatie oefenen
herhaling
herhaling
toetsstof:onjuiste herhaling, pleonasme, tautologie,
dubbele ontkenning, onjuste verwijswoorden,
foutieve samentrekking, dat-als constructie,
congruentie, contaminatie
tussenvakantie

weging
toets

Woensdag 9 sep: Ban Topa
KAP, geen les V3/H4

toetsweek 1

tussenvakantie

%

vak: Nederlands

lesdag: do

klas: H4-2

docent: Ritfeld
2020-2021

Periode 2
wk datum
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
1

te behandelen stof/ tijdens de les

26/10 –
30/10
2/11 – 6/11

leesstrategie: orienterend lezen, globaal lezen,
intensief lezen / oefenen
kritisch lezen, studerend lezen, zoekend lezen
oefenen

9/11 – 13/11
16/11 –
20/11
23/11 –
27/11
30/11 – 4/12
7/12 – 11/12
14/12 –
18/12

Schrijfdoelen, tekstsoortenen functiewoorden
Tekstopbouw

21/12 –
25/12
28/12 – 1/1
4/1 – 8/1

bijzonderheden

weging
toets

oefenen
herhaling
herhaling

toetsstof:theorie bestuderen (leesstrategie,
schrijfdoelen en tekstsoorten, tekstopbouw)
Proefwerk:Tekstanalyse
kerstvakantie

toetsweek 2

kerstvakantie

kerstvakantie
t/m maandag: kerstvakantie
Dinsdag 5 januari: 1e schooldag

kerstvakantie

%

Dinsdag 12 t/m maandag 18 januari: inhaal/ herkansing

vak: Nederlands

lesdag: do

klas: h4-2

docent: Ritfeld
2020-2021

Periode 3
wk datum

te behandelen stof/ tijdens de les

bijzonderheden
Maandag: vrij (kerstvakantie)
Dinsdag 5 jan: 1e schooldag
Dinsdag 12 t/m maandag 18
januari
Herkansing/ inhaal semester 1
Ma: herkansing/ inhaal semester
1
di t/m vr: les

1

4/1 – 8/1

schrijfdoelen en benaderingswijzen, inleiding, kern, slot

2

11/1 – 15/1

bouwplan (betoog)
oefenen

18/1 – 22/1

kijk- en luister (oefenen)

4
5
6

25/1 – 29/1
1/2 - 5/2
8/2 – 12/2

uitleg verhaalanalyse (boekanalyse)
uitleg verhaalanalyse
Proefwerk ( 2 boeken)

7
8
9
10

15/2 – 19/2
22/2 – 26/2
1/3 – 5/3
8/3 – 12/3

Karnavalsvakantie (ma t/m wo)

3

kijk- en luister (oefenen)
kijk- en luiter proefwerk
herhaling toestsstof

maandag: kinderkarnaval (vrij)
vrijdag: teenerparade (vrij)
Karnavalsvakantie (ma t/m wo)

weging
toets

11

15/3 – 19/3

toetsstof: theorie bestuderen(bouwplan maken
en betoog schrijven

vak: Nederlands

lesdag: do

klas: h4-2

docent: Ritfeld

toetsweek 3

2020-2021

Periode 4
wk

datum

te behandelen stof/ tijdens de les

12

22/3 – 26/3

13

29/3 – 2/4

herhaling schrijfdoelen, benaderingswijzen, inleiding, kern
en slot
kenmerken uiteenztting

14
15
16
17

5/4 - 9/4
12/4 – 16/4
19/4 – 23/4
26/4 – 30/4

paasvakantie

18

3/5 – 7/5

Herhaling leestrategie
Oefening tekstanalyse

19
20
21

10/5 – 14/5
17/5 – 21/5
24/5 – 28/5

Herhaling schrijfdoelen, tekstsoorten, tekstopbouw
oefenen tekstanalyse
oefenen tekstanalyse

signaalwoorden, functiewoorden
herhaling verhaalanalyse
proefwerk (2 boeken)

bijzonderheden

vanaf donderdag 1 april:
paasvakantie
paasvakantie

maandag:extra vrije dag (vrij)
dinsdag :koningsdag (vrij)
Maandag: vrije dag
(1 mei dag vd
arbeid)
do+vr: hemelvaart (vrij)

weging
toets

22

31/5 – 4/6

23
24

7/6 – 11/6
14/6 – 18/6

toetsstof:theorie bestuderen. Proefwerk:
Tekstanalyse

toetsweek 4

herkansing/ inhaal semester 2

herkansing/ inhaal semester 2

