vak:

Nederlands

klas:

havo 4.1

lesdag:
docent:

dinsdag 18.00 - 19.30

L. Alberg
2018-2019

Periode 1
wk

datum

33
34
35
36

13/8 – 18/8
20/8 – 24/8
27/8 – 31/8
3/9 – 7/9

37

10/9 – 14/9

38

17/9 – 21/9

39

24/9 – 28/9

te behandelen stof/ tijdens de les

bijzonderheden

Werkwoordspelling tegenwoordige tijd opdracht 1 en 2
Ma 20aug: 1e lesdag
Werkwoordspellingverledentijdopdracht 3 en 4
wo 29 aug: geen CAL (KAP ban topa)
Import-werkwoorden en §2. Overige werkwoordsvormen
theorie behandelen: opdr. 5 t/m8. Huiswerk: opdr. die niet af
zijn maken
- Correctie opdr. vorige les (indien nodig)
- H2 Overige spellingregels theorie behandelen
o Opdracht 1 maken
o §2 Hoofdletterstheoriebehandelen
o Opdracht 2 maken
o Huiswerk: theorie §3 meerv.vorming
bestuderen/ woordenschat 1 t/m 10 leren
§3 Meervoudsvormingbehandelen
- Opdracht 3 en 4 maken
- Huiswerk: woordenschat 1 t/m 10 leren
- Doorgeven titel boek(VG6): toets eerste les na de
paasvakantie
- Herhaling werkw.spelling: extra opdrachten+ correctie

weging
toets

40

41
42

-

Toets woordenschat 1 t/m5
1/10 – 5/10
Herhaling overige spellingregels: extra opdrachten +
correctie
- Toets woordenschat 6 t/m 10
8/10 – 12/10
tussenvakantie
15/10 – 19/10 toetsstof: spelling H1, H2:(alle behandelde onderdelen,
met nadruk op werkwoordspelling)

tussenvakantie
toetsweek 1

vak:

Nederlands

klas:

havo 4.1

lesdag:

dinsdag 18.00 - 19.30

docent: L. Alberg
2018-2019

Periode 2
wk

datum

43

22/10 – 26/10

te behandelen stof/ tijdens de les
-

44

45

46

29/10 – 2/11

Bespreking gemaakte toetsen
Theorie leesstrategieën: §1 en 2
Tekst 1(Ziek…probleem)blz 15 maken en corr
Huiswerk: woordenschat 11 t/m 20 leren/ §2
tekstsoorten bestuderen en tekst 2 (Pabo’s…in)
maken

- Tekst 2 (Pabo’s…in) corrigeren
- Redekundige ontleding theorie behandelen: opdrachten
maken
5/11 – 9/11
- Taalkundige ontleding: zelfst.nw, bijvoeglijk nw,
lidwoord, hulp ww, zelfst.ww, persoonlijk vnw,
bezittelijk vnw, aanwijzend vnw
- Opdracht zinnen taalk/redek. ontleden en corr
- Huiswerk: H3 Tekstopbouw bestuderen en tekst 1
(Topsport) maken./ woordenschat 11 t/m 20 leren
12/11 – 16/11
- Tekst 1 (Topsport) corrigeren
- §2 Vaste tekststructuren, §3 De alinea theorie
behandelen en opdr 3 maken en corr.

bijzonderheden

weging
toets

-

47

19/11 – 23/11

48

26/11 – 30/11

49

3/12 – 7/12

50
51
52
1

10/12 – 14/12
17/12 – 21/12
24/12 – 28/12
31/12 – 4/1

Huiswerk: opdr. taalk./redek. ontleden /tekst 2 (Het
sexappeal…) maken/ woordenschat 11 t/m 20 leren
- Correctie huiswerk
- Tekst 3 (Popsmaak…moeder) maken en corr.
Theorie Tekstverbanden behandelen.
- Huiswerk / woordenschat 11 t/m 20 leren
- Toets woordensch 11 t/m 15
- Oefenteksten en opdr. taalk./redek. Ontleden
(vragenronde)
- Huiswerk: woordensch. 16 t/m 20 leren en
red/taalk.ontl bestuderen
- Toets woordensch 16 t/m 20 en toets taalk./redek.
ontleden
- Oefenteksten
- Oefenteksten
toetsstof: leesvaardigheid
kerstvakantie
kerstvakantie

vanaf vrijdag toetsweek
toetsweek 2 + vrijdag 1e vakantiedag
kerstvakantie
kerstvakantie

vak:

Nederlands

klas:

havo 4.1

lesdag:

dinsdag 18.00 - 19.30

docent: L. Alberg
2018-2019

Periode 3
wk

datum

2

7/1 – 11/1

3
4

14/1 – 18/1
21/1 – 25/1

5

28/1 – ½

te behandelen stof/ tijdens de les
Bespreking gemaakte toetsen
Afspraken maken over herkansingen. De leerlingen
geven aan welke toets ze gaan herkansen, rekening
houdend met hun mogelijkheden (Zie PTA). De
leerlingen zijn verplicht aan te geven wat ze gaan
herkansen. Niets aangegeven, betekent dat de
leerling niets herkanst.
- Theorie sollicitatiebriefencv Opdracht soll.brief.
- Huiswerk brief afmaken en afgeven in de volgende
les.
herkansing/ inhaal semester 1
- Gemaakte brieven ophalen. (individueel bespreken)
- Opdr: brievencorrigeren
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren
- Besprekinggemaaktetoetsen
- Veelgemaaktefoutenbespreken.
- Opdr: brievencorrigeren
- Nieuweopdr. (individuelebegeleiding)
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren

bijzonderheden

-

herkansing/ inhaal semester 1

weging
toets

6

4/2 – 8/2

7

11/2 – 15/2

8

18/2 – 22/2

9

25/2 – 1/3

10
11

4/3 – 8/3
11/3 – 15/3

- Opdr: brievencorrigeren
- Nieuweopdr. (individuelebegeleiding)
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren
- Opdr: brievencorrigeren
- Nieuweopdr. (individuelebegeleiding)
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren
- Opdr: brievencorrigeren
- Nieuweopdr. (individuelebegeleiding)
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren
- Opdr: brievencorrigeren
- vragenronde
karnavalsvakantie
toetsstof:sollicitatiebrief

maandag: kinderkarnaval (vrij)
karnavalsvakantie
toetsweek 3

vak:

Nederlands

klas:

havo 4.1

lesdag:
docent:

dinsdag 18.00 - 19.30
L. Alberg
2018-2019

Periode 4
wk

datum

te behandelen stof/ tijdens de les

12

18/3 – 22/3

13

25/3 – 29/3

14

1/4 - 5/4

15

8/4 – 12/4

16
17
18
19
20
21
22
23

15/4 – 19/4
22/4 – 26/4
29/4 – 3/5
6/5 – 10/5
13/5 – 17/5
20/5 – 24/5
27/5 – 31/5
3/6 – 7/6

- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren
- Bespreking gemaakte toetsen
- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
- Huiswerk: woordenschat 21 t/m 30 leren
- Toetswoordenschat 21 t/m 25
- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
- Toetswoordenschat 25 t/m 30
- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
Toetsverhaalanalyse
paasvakantie
- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
- Oefentekst (herhaling theorie) en correctie
toetsstof:leesvaardigheid (tekst)
toetsweek
Bespreking toets en teruggave werk.
- Afspraken maken over herkansingen. De leerlingen
geven aan welke toets ze gaan herkansen,

bijzonderheden

Vanaf do: paasvakantie
paasvakantie
woensdag: Dag vd Arbeid (vrij)

vanafdonderdagtoetsweek 3
toetsweek&Do+vr: hemelvaart (vrij)

weging
toets

rekening houdend met hun mogelijkheden (Zie
PTA). De leerlingen zijn verplicht aan te geven wat
ze gaan herkansen. Niets aangegeven, betekent
dat de leerling niets herkanst.
24

10/6 – 14/6

herkansing/ inhaal semester 2

herkansing/ inhaal semester 2

