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DATUM WAT GAAN WE LEREN? HOE DOEN WE DAT? 
Maandag 16 maart  
 
 
 
 
 
 
 

Herhaling Kapitel 10, 11 
en 12 van: 
-regelmatige 
werkwoorden 
- voltooid deelwoorden 
- haben, sein en werden 
- Modalverben + wissen 

Maken opdrachten 1 t/m 5 
van de herhaling.  
 
 
 
 
 

Woensdag 18 maart Verdergaan met de 
herhaling en het leren 
van: 
- vervoegen van de 
werkwoorden 
- werkwoorden op -s, -z, -
ß, -d of -t. 
- Modalverben + wissen 
- voorzetsels met de 4e 
naamval 
- naamvallen: 1e en 4e 
naamval 
 

Opdrachten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 en 13.  

Maandag 23 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1e en 4e naamval bij 
persoonlijke 
voornaamwoorden 
- voorzetsels met de 4e 
naamval 
- verschil tussen 
onderwerp en lijdend 
voorwerp 
- haben, sein en werden 
 
 
 
 
 
 
 
 

15, 16, 17, 18, 19, 20 en 22 
maken.  
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 24 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Regelmatige 
werkwoorden 
- Voltooid deelwoord  
- Afronden van de 
herhaling (let op! Komt 
nog een toets over…) 
 
 

Opdrachten: 23, 24, 25, 26, 27 

Woensdag 25 maart 
 
 
 
 
 
 

Trabi Tour boek E 
- Duits, Duitsland en 
sociale media. 
- Wörterliste A leren 
 

- Begin maken met Kapitel 13 
in boek E door inleiding te 
lezen en maken opdracht 
inleiding en opdracht 1, 2 en 3 
(compleet).  
 

Maandag 30 maart - Herhaling 1e en 4e 
naamval: gebruik het 
grammaticaoverzicht in je 
Textbuch E.  
- 1e en 4e naamval bij 
(k)ein en (k) eine 
- Bezittelijk 
voornaamwoord in de 1e 
en 4e naamval 

Opdrachten: 4.2, 5.2, 7.2, 8.1 
en 8.3. 
- Neem je 
grammaticaoverzicht in je 
tekstboek goed door! 

Dinsdag 31 maart -Plauderecke A  Opdrachten 9.1, 10.1, 10.2 en 
11.1 

Woensdag 1 april - Plauderecke B  
- Voltooid deelwoord van 
sterke werkwoorden 
 
 

Maken opdrachten: 15.1, 15.2, 
15.4 en 16.1.  
 
Extra opdracht: Ga naar 
examenblad.nl en kijk is alvast 
naar de examenteksten Duits. 
Schrijf vragen en/of 
opmerkingen op en neem deze 
mee naar de les zodra school 
weer open gaat! 

 
 
* Indien je vragen/opmerkingen hebt over de stof kun je mailen naar meneer Nugteren 
(jnugteren@ovmz.nl of mgashi@ovmz.nl).  
* De toets van de herhaling van Kapitel 10,11 en 12 zal plaatsvinden nadat we weer op 
school starten, dus maak deze opdrachten allemaal, want we zullen ze gezamenlijk nakijken! 


