vak:

Nederlands

lesdag:

klas:

H4-1 (cluster 7 en 8)

donderdag
docent:

L. Alberg
2021-2022

Periode 1
wk

datum

te behandelen stof/ tijdens de les

bijzonderheden

33
34

16/8 – 20/8
23/8 – 27/8

ma 16 aug: 1e lesdag

35

30/8 – 3/9

36

6/9 – 10/9

37

13/9 – 17/9

38

20/9 – 24/9

39
40
41

27/9 – 1/10
4/10 – 8/10
11/10 – 15/10

H 1. De persoonsvorm tegenwoordige tijd.
-De persoonsvorm verledentijd/import-werkwoorden
-Opdracht 2, 3 en 4. Correctie opdracht 2.
-Correctie opdr. 3 en 4. (vragenronde)
-Importwerkwoorden (vervolg). Extra opdr: importwerkwoorden
-Theorie overige werkwoordsvormen. Opdr.6, 7 en 8 maken en de theorie
bestuderen (huiswerk).
-Huiswerk corrigeren. (vragenronde)
-H 2. Leestekens opdracht 1 (blz 227) maken en corrigeren.
-§2 Gebruik hoofdletters.Opdracht 2 (blz 228) maken en theorie
bestuderen
-Toets woordenschat 1-5; Meervoudsvorming opdr.: 3 en 4 maken en
corrigeren
-§7 Liggend streepje. Opdracht 11 (blz) 234 maken.
§8 Trema opdr.:14 (blz.235)/ §12 Sommige of sommigen opdracht 18 (blz
238) maken. TOETS WERKWOORDEN
- Toets woordenschat 6-10; Correctie / vragenronde / extra opdrachten
tussenvakantie
toetsstof: spelling en interpunctie (behandelde onderdelen)

Periodeplanner 2021-2022 CAL

voorexamenklassen

tussenvakantie
toetsweek 1

weging
toets

%

vak: Nederlands
klas:

lesdag:

H4-1

docent:

donderdag

L. Alberg
2021-2022

Periode 2
wk

datum

te behandelen stof/ tijdens de les

42

18/10 – 22/10

43

25/10 – 29/10

44

1/11 – 5/11

Introductie ‘correct formuleren’
Dubbelop, onjuiste herhaling, tautologie, pleonasme, contaminatie en dubbele
ontkenning (filmpje)
Dubbelop, onjuiste herhaling, tautologie, pleonasme, contaminatie en dubbele
ontkenning opdracht 2 blz 197
Leesvaardigheid: leesdoel, schrijfdoel. Opdracht 2 maken

45

8/11 –12/11

46

15/11 – 19/11

47

22/11 – 26/11

48

29/11 – 3/12

-

Periodeplanner 2021-2022 CAL

Correctie opdr 2 blz 197 correct formulieren.
Fouten met verwijswoorden (filmpje). Opdr 3 t/m 8 maken
Correctie tekst 1 ‘liefdesverdriet’
Fouten met verwijswoorden opdr 3 t/m 8 corrigeren
Tekst opdr. 2, 3 en 4, blz 18 (klassikaal)
Extra oefenopdrachten dubbelop/verwijswoorden (huiswerk).
Tekst 1 blz 24: Topsport (huiswerk)
Woordenschat toets 11-15
Extra oefenopdrachten dubbelop/verwijswoorden corrigeren
Tekst 1 blz 24:Topsport corrigeren
Woordenschat toets 16 -20
Correctie oefenopdr. Dubbelop/verwijswoorden
voorexamenklassen

bijzonderheden

weging
toets

49

6/12 – 10/12

50
51
52
1

13/12 – 17/12
20/12 – 24/12
27/12 – 31/12
3/1 – 7/1

- Beginnen aan tekst 2 ‘Het sexappeal’ blz 27 (klassikaal)
- Toets correct formuleren dubbelop
- Tekst sexappeal afmaken
- Vragenronde
toetsstof: leesvaardigheid
kerstvakantie
kerstvakantie

Donderdag 13 t/m woensdag 19 januari: inhaal/ herkansing
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voorexamenklassen

toetsweek 2
kerstvakantie
kerstvakantie
t/m woensdag 5
jan: kerstvakantie
donderdag 6
januari: 1e
schooldag

%

vak:

lesdag:

klas:

docent:
2021-2022

Periode 3
wk

datum

te behandelen stof/ tijdens de les

bijzonderheden

1

3/1 – 7/1

Inzage toetsen/afspraken herkansing

2

10/1 – 14/1

leesvaardigheid/woordenschat/ formuleren

3

17/1 – 21/1

-

t/m woensdag 5 jan: kerstvakantie
donderdag 6 januari: 1e schooldag
donderdag 13 t/m woensdag 19
januari: herk./ inhaal semester 1
Ma t/ wo: herkansing/ inhaal sem. 1
Donderdag & vrijdag: les

4

24/1 – 28/1

-

5

31/1 - 4/2
-
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Filmpje feiten en meningen
Blz 169 opdracht 1, 3, (klassikaal)
Filmpje argumenteren de basis
Blz 171 opdr 5 en 6 (klassikaal)
Huisw: artikelen zoeken over ‘vaccineren’. Printen en
meenemen (belangrijk!)
Argumenteren (filmpje)
Blz 172 Opdracht 7 (a.d.h.v artikel) en opdr 8
Vragen (30) formuleren a.d.h.v. de artikelen
(eventueel enkele vragen klassikaal)
In een computerlokaal
Filmpje betoog/bouwplan
Oefenopdracht bouwplan (onderwerp: vaccineren)
Structuur van de inleiding
Opdracht: de inleiding uitschrijven (twee alinea’s)
voorexamenklassen

Vanaf week 5 in een computerlokaal. De
toets wordt op de pc gemaakt.
De leerlingen moeten het onderwerp voor
het betoog dat ze in de toetsweek zullen
schrijven, doorgeven ter goedkeuring.

weging
toets

6

7/2 – 11/2

7
8

14/2 – 18/2
21/2 – 25/2

9
10

28/2 – 4/3
7/3 – 11/3

11

14/3 – 18/3

-

Filmpje: soorten argumenten en drogredenen
Inleiding bespreken
Kern (niet uitschrijven): alleen met standpunten,
argumenten, tegenargumenten, tegenwerping,
weerlegging
- de kern in het bouwplan uitwerken.
- Leerlingen zoeken minstens twee artikelen over hun
onderwerp en formuleren ongeveer 30 vragen.
- de kern bespreken en verfijnen.
- het slot uitschrijven
- collegiale feedback: bouwplannen uitwisselen met
een of twee leerlingen en feedback geven
Karnavalsvakantie
- vragenronde
- eventueel feedback geven op vragen.
toetsstof: bouwplan betoog met uitgeschreven inleiding
en slot (op de pc)
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voorexamenklassen

maandag: kinderkarnaval (vrij) vrijdag:
teenerparade (vrij)
Karnavalsvakantie

toetsweek 3

vak:

lesdag:

klas:

docent:
2021-2022

Periode 4
wk

datum

12
13
14
15
16
17
18

21/3 – 25/3
28/3 – 1/4
4/4 - 8/4
11/4 – 15/4
18/4 – 22/4
25/4 – 29/4
2/5 – 6/5

19
20
21
22
23
24

9/5 – 13/5
16/5 – 20/5
23/5 – 27/5
30/5 – 3/6
6/6 – 10/6
13/6 – 17/6

te behandelen stof/ tijdens de les

paasvakantie

bijzonderheden

vanaf woensdag 13 april: paasvakantie
paasvakantie
Woensdag 27 april: vrij (Koningsdag)
Maandag: vrije dag
(1 mei dag vd arbeid)

toetsstof:

do & vrij: hemelvaart (vrij)
toetsweek 4

herkansing/ inhaal semester 2

herkansing/ inhaal semester 2
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voorexamenklassen

weging
toets

