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Leerweg: BB Klas: 3    

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau 2e editie, vmbo-3 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
Je 

 leert boeken te kiezen die bij je leessmaak passen 

 leert fictiekteksten op de realismelijn te zetten 

 leert figuurlijk taalgebruik herkennen 

 leert aan te geven in welke vormen een werkwoord kan voorkomen 

 leert het bouwplan van zinnen begrijpen 

 leert zinsdelen werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp benoemen 

 leert hoofd- en bijzaken te herkennen 

 leert de spelling van de persoonsvorm (tt en vt) 

 leert wanneer je hoofdletters moet schrijven 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert de betekenis van verschillende woorden uit teksten 

 leert wat homoniemen zijn 

 leert wat homofonen zijn 

 leert hoe je tekstdoelen en tekstsoorten kunt herkennen 

 leert hoe een tekst is ingedeeld en wat het onderwerp is 

 leert een nieuwsbericht schrijven 

 leert lichaamstaal en stemgebruik op een goede manier gebruiken in een korte presentatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.1.2 

Eindtoets Blok 2 
Je 

 leert bij welke verhaalsoort een verhaal hoort 

 leert je leeservaring te beschrijven 

 leert bijzonder taalgebruik te herkennen 

 leert versregels, couplet en refrein in gedichten te herkennen 

 leert de zinsdelen werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp te benoemen 

 leert hoe je het meewerkend voorwerp van een zin kunt vinden 

 leert het meewerkend voorwerp van een zin  te benoemen 

 leert de spelling van het voltooid deelwoord 

 leert hoe je werkwoorden uit het Engels in het Nederlands moet spellen 

 leert hoe je bijvoeglijke naamwoorden moet spellen die aangeven van welk materiaal iets gemaakt is 

 leert woorden met een I-klank spellen 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert de betekenis van woorden uit verschillende teksten te begrijpen 

 leert nieuwe synoniemen 

 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 
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 leert wat vaktaal is en kent enkele vaktermen 

 leert activerende teksten herkennen 

 leert het publiek van een tekst vast te stellen 

 leert herkennen hoe alinea’s zijn opgebouwd 

 leert hoe een schrijver een tekst begint en afsluit 

 leert een ingezonden brief te schrijven 

 leert hoe je verwijswoorden op een goede manier gebruikt 

 leert een interview voorbereiden en afnemen 
 

3.1.3 

               Vaardigheidstoets Over taal  blok 1 en 2 
               Je 

 kunt de betekenis van verschillende examenwoorden begrijpen 

 kunt de betekenis van verschillende woorden uit teksten begrijpen 

 kunt de kennis van homoniemen toepassen 

 kunt de kennis van homofonen toepassen 

 kunt de bijgeleerde nieuwe synoniemen toepassen 

 kunt de kennis van vaktaal is en enkele vaktermen toepassen 
 

 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1 Nee 

3.1.4 

               Vaardigheidstoets Kijken en Luisteren 
               Je 

 kunt beter kijken en luisteren  

 
 

NE/K/4 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1 Nee 

3.1.5 

                Inleveren Leesdossier 1 
               Je 

 kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K/8 
Schriftelijk  
6 weken 

Nee  Nee 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

3.2.1 

Eindtoets Blok 3 
Je 

 leert personen herkennen als hoofdpersoon, helper of tegenstander 

 leert personen te beschrijven 

 leert het meewerkend voorwerp met ‘voor’ benoemen 

 leert uit te leggen hoe je de bijwoordelijke bepaling van een zin kunt vinden 

 leert de bijwoordelijke bepaling  van een zin benoemen 

 leert verschillende vormen van een zin te onderscheiden 

 leert de spelling van het meervoud van zelfstandige naamwoorden 

 leert de spelling van verkleinwoorden 

 leert woorden met een trema te schrijven 

 leert woorden met een r-klank en p-klank goed te spellen 

 leert de betekenis van  verschillende examenwoorden te begrijpen 

 leert de betekenis van verschillende woorden uit teksten 

 leert wat leenwoorden zijn 

 leert de betekenis van verschillende uitdrukkingen 

 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja  2 Nee 
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 leert de teksten te herkennen met een mening 

 leert hoe je feiten en meningen kunt herkennen 

 leert signaalwoorden te herkennen en de verbanden die ze laten zien 

 leert een informerende tekst te schrijven 

 leert hoe je signaalwoorden op een goede manier gebruikt 

 leert een reclametekst te schrijven 
 

3.2.2 

Eindtoets Blok 4 
Je 

 leert te herkennen op welke manier een verhaal spannend is gemaakt 

 leert te beschrijven in welke ruimte een verhaal zich afspeelt 

 leert te beschrijven welke sfeer een ruimte oproept 

 leert aan te geven  wat het thema en de moraal van een verhaal zijn 

 leert hoe je rijmschema’s en rijmsoorten in een gedicht kunt herkennen 

 leert persoonlijke voornaamwoorden te benoemen 

 leert bezittelijke voornaamwoorden te benoemen 

 leert samenstellingen met een tussenletter goed op te schrijven 

 leert woorden met een trema te schrijven 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert de betekenis van woorden uit verschillende teksten te begrijpen 

 leert bijzonder taalgebruik te herkennen 

 leert zinnen met overbodige woorden te verbeteren 

 leert de betekenis van een aantal uitdrukkingen 

 leert signaalwoorden te herkennen en de verbanden die ze laten zien 

 leert een sollicitatiebrief te schrijven 

 leert waarop je moet letten bij een sollicitatiegesprek 

 leert een sollicitatiegesprek te voeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.2.3 

                Vaardigheidstoets Lezen blok 3 en 4 
                Je 

 kunt teksten herkennen met een mening 

 kunt feiten en meningen herkennen 

 kunt signaalwoorden herkennen en de verbanden die ze laten zien 
 

 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 2 Nee 

3.2.4 

               Vaardigheidstoets over Schrijven 
               Je 

 leert goede teksten schrijven 

 
 

NE/K/7 
 

Schriftelijk  
40 minuten 

Nee 2 Nee 

3.2.5 

Inleveren Leesdossier 2 
Je 

 kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K/8 
Schriftelijk  
6 weken 

Nee  Nee 

 Einde rapportperiode 2.      
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3.3.1 

Eindtoets Blok 5 
Je 

 leert beoordelen of een verhaal chronologisch of niet-chronologisch verteld wordt 

 leert aan te geven hoe een verhaal begint of eindigt 

 leert de opbouw van een recensie 

 leert een zin in zinsdelen te verdelen 

 leert hoofd- en bijzinnen te herkennen 

 leert hoe je met leestekens een citaat kunt aangeven 

 leert wanneer je een komma moet gebruiken 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert wat een dubbele ontkenning is 

 leert wat een verhaspeling is 

 leert wat de invloed van het Engels op de Nederlandse taal is 

 leert een tekst samen te vatten 

 leert een zakelijke e-mail te schrijven 
 

 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.3.2 

Eindtoets Blok 6 
Je 

 leert beoordelen of een verhaal chronologisch of niet-chronologisch verteld wordt 

 leert aan te geven hoe een verhaal begint of eindigt 

 leert de opbouw van een recensie 

 leert een zin in zinsdelen te verdelen 

 leert hoofd- en bijzinnen te herkennen 

 leert hoe je met leestekens een citaat kunt aangeven 

 leert wanneer je een komma moet gebruiken 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert wat een dubbele ontkenning is 

 leert wat een verhaspeling is 

 leert wat de invloed van het Engels op de Nederlandse taal is 

 leert een tekst samen te vatten 

 leert een zakelijke e-mail te schrijven 
 

 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.3.3 

                Presentatie Toekomstig beroep 
                Je 

 leert beter spreken met behulp van de opgegeven opdracht 

 moet een presentatie geven over je toekomstig beroep aan de hand van een gemaakt werkstuk  

 je cijfer bestaat uit twee delen: het werkstuk telt 1x, de spreekbeurt 2x 
 

 
NE/K/1 
NE/K/3 
NE/K/5 

Schriftelijk 
 

Mondeling 
8 minuten 

Nee 1 Nee 

3.3.4 

                 Mondeling tentamen Leesdossier (2 gelezen boeken) 
                Je 

 Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van twee eerder dit schooljaar gelezen boeken 
 

 
NE/K/8 Mondeling 

10 minuten 
Nee 2 Nee 

 
Einde rapportperiode 3. 
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  Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op 
SE  

mag op 
SE  

       

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken X    B  

NE/K/2 Basisvaardigheden X    B  

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

X   B B  

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid X   B  B 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid X    B  

NE/K/6 Leesvaardigheid X   B  B 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid X   B  B 

NE/K/8 Fictie X    B  
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Leerweg: Basisberoeps Klas: 4  1920  

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau Bovenbouw 4 VMBO-BB             

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
Je 

 Leert je leessmaak beschrijven en presenteren 

 Leert de rol en het karakter van personen beschrijven 

 Leert de verhaalsoort en het verhaalperspectief van een verhaal herkennen 

 Herhaalt begrippen Lezen uit leerjaar 3 (inleiding, slot, onderwerp, hoofgedachte, deelonderwerp) 

 Leert actief lezen toe te passen op een aantal teksten 

 Leert een examentekst met vragen te lezen 

 Leert een instructie schrijven 

 Leert een nieuwsbericht schrijven 

 Leert een informerend artikel schrijven 

 Leert het spreekdoel- en luisterdoel bepalen 

 Leert verbale en non-verbale communicatie begrijpen 

 Leert een presentatie geven 
Spelling 

 Oefent de werkwoordspelling 

 Oefent bijvoeglijke naamwoorden 

 Oefent het meervoud van zelfstandige naamwoorden 

 Oefent samenstellingen (met en zonder tussenletters) 

 Oefent leestekens 
Examentraining Schrijven (opdracht 1 en 2) 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert een zakelijke e-mail schrijven 
 

 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.3 
Schrijfvaardigheidstoets 
Je 

 Krijgt een toets over schrijfvaardigheidsopdrachten van blok 1 en Examentraining Schrijven 

 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 1 Ja 

4.1.4 

Sollicitatiebrief 
Je  

 Schrijft een sollicitatiebrief en zult uitgenodigd worden voor een gesprek. 
Het sollicitatiegesprek is een handelingsdeel. Je moet daar aan deelgenomen hebben. 

 
NE/K/7 

 
Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.5 

Inleveren Leesdossier 1 Leerjaar 4 
Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 

 
NE/K/8 
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Einde rapportperiode 1 

 

 
    

4.2.1 

                Eindtoets Blok 2 
                Je 

 Leert tijd, ruimte en sfeer in een verhaal beschrijven 

 Leert vertelvolgorde en vertelde tijd in een verhaal beschrijven 

 Leert herkennen hoe een verhaal spannend is gemaakt 

 Leert beeldspraak herkennen 

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 

 Leert onderscheiden of een schrijver wel of niet zijn eigen mening geeft 

 Leert hoe je examenvragen het best kunt aanpakken m.b.t. lezen 

 Leert een affiche schrijven 

 Leert een uitnodiging schrijven 

 Leert een ingezonden brief schrijven 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert verschillende soorten vragen herkennen 

 Leert aangeven of iets een feit of een mening is 

 Leert argumenten herkennen 

 Leert een motivatiegesprek houden 

 Leert een korte presentatie houden 
Grammatica 

 Oefent zinsontleding 

 Oefent woordsoortbenoeming 

 Oefent enkelvoudige en samengestelde zinnen 

 Oefent hoofdzinnen en bijzinnen 
Examentraining Lezen (opdracht 1 t/m 4) 

 Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 

 Herhaalt de belangrijkste theorie van leesvaardigheid.. 
 

 
NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.2.2 
                Leesvaardigheidstoets 
                Je  

 Krijgt een leesvaardigheidstoets over blok 1 en 2 

 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 1 Ja 

4.2.3 

                Kijk- en Luistertoets 
                Je 

 Leert beter kijken en luisteren aan de hand van fragmenten die je te zien krijgt 

 

 
NE/K/4 Schriftelijk 

80 minuten 
Nee 1 Ja 

4.2.4 

Inleveren Leesdossier 2 Leerjaar 4 
Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 

 
NE/K/8 

    

 
Einde rapportperiode 2 
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4.3.1 

                Eindtoets Blok 3 
                Je 

 Leert stijlfiguren in verhalen en gedichten benomen 

 Leert herkennen hoe een verhaal begint en eindigt 

 Leert thema en moraal in fictie benoemen 

 Leert in gedichten rijm en verbanden tussen strofen benoemen 

 Leert een recensie schrijven 

 Leert hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden 

 Oefent met het lezen van examenteksten 

 Leert aantekeningen maken 

 Leert een persoonlijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijke e-mail schrijven 

 Leert hoofdzaken uit een fragment halen 

 Leert de hoofdgedachte van een fragment formuleren 

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 
Over Taal  

 Leert de betekenis van veelvoorkomende examenwoorden kennen 

 Oefent het gebruik van het woordenboek 

 Oefent het gebruik met homoniemen en homofonen 

 Oefent met synoniemen en tegengestelden 

 Leert taalfouten herkennen en verbeteren 
Examentraining Lezen (opdracht 1 en 2) 

 Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
Herhaalt de belangrijkste theorie van leesvaardigheid 

                          

 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2    Ja 

4.3.2 
                Leesvaardigheidstoets 
                Je 

 Leert aan de hand van teksten met opdrachten hoe teksten in elkaar zitten (blok 1,2,3) 

 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 2 Ja 

4.3.3 

                Schrijfvaardigheidstoets 
                Je 

 Leert het schrijven van verschillende soorten teksten die ook tijdens examen onderdeel kunnen zijn 
van het onderdeel Schrijfvaardigheid (blok 1,2,3) 
 

 
NE/K/7 

 
Schriftelijk 
35 minuten 

 
Nee 1 Ja 

4.3.4 

                Mondeling tentamen Leesdossier (4 gelezen boeken) 
                Je 

 Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van vier gelezen boeken 
 

 
 

NE/K/8 
 

Mondeling 
35 minuten 

Nee 1 Ja 

                                                   Einde rapportperiode 3      
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op 
SE  

mag op 
SE  

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken X    B  

NE/K/2 Basisvaardigheden X    B  

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

X   B B  

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid X   B  B 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid X    B  

NE/K/6 Leesvaardigheid X   B  B 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid X   B  B 

NE/K/8 Fictie X    B  

 

  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 

 

Leerweg: Basisberoeps Klas: 4 2021   

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau Bovenbouw 4 VMBO-BB             

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
Je 

 Leert je leessmaak beschrijven en presenteren 

 Leert de rol en het karakter van personen beschrijven 

 Leert de verhaalsoort en het verhaalperspectief van een verhaal herkennen 

 Herhaalt begrippen Lezen uit leerjaar 3 (inleiding, slot, onderwerp, hoofgedachte, deelonderwerp) 

 Leert actief lezen toe te passen op een aantal teksten 

 Leert een examentekst met vragen te lezen 

 Leert een instructie schrijven 

 Leert een nieuwsbericht schrijven 

 Leert een informerend artikel schrijven 

 Leert het spreekdoel- en luisterdoel bepalen 

 Leert verbale en non-verbale communicatie begrijpen 

 Leert een presentatie geven 
Spelling 

 Oefent de werkwoordspelling 

 Oefent bijvoeglijke naamwoorden 

 Oefent het meervoud van zelfstandige naamwoorden 

 Oefent samenstellingen (met en zonder tussenletters) 

 Oefent leestekens 
Examentraining Schrijven (opdracht 1 en 2) 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert een zakelijke e-mail schrijven 
 

 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.3 
Schrijfvaardigheidstoets 
Je 

 Krijgt een toets over schrijfvaardigheidsopdrachten van blok 1 en Examentraining Schrijven 

 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 1 Ja 

4.1.4 

Sollicitatiebrief 
Je  

 Schrijft een sollicitatiebrief en zult uitgenodigd worden voor een gesprek. 
Het sollicitatiegesprek is een handelingsdeel. Je moet daar aan deelgenomen hebben. 

 
NE/K/7 

 
Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.5 

Inleveren Leesdossier 1 Leerjaar 4 
Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 

 
NE/K/8 
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Einde rapportperiode 1 

 

 
    

4.2.1 

                Eindtoets Blok 2 
                Je 

 Leert tijd, ruimte en sfeer in een verhaal beschrijven 

 Leert vertelvolgorde en vertelde tijd in een verhaal beschrijven 

 Leert herkennen hoe een verhaal spannend is gemaakt 

 Leert beeldspraak herkennen 

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 

 Leert onderscheiden of een schrijver wel of niet zijn eigen mening geeft 

 Leert hoe je examenvragen het best kunt aanpakken m.b.t. lezen 

 Leert een affiche schrijven 

 Leert een uitnodiging schrijven 

 Leert een ingezonden brief schrijven 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert verschillende soorten vragen herkennen 

 Leert aangeven of iets een feit of een mening is 

 Leert argumenten herkennen 

 Leert een motivatiegesprek houden 

 Leert een korte presentatie houden 
Grammatica 

 Oefent zinsontleding 

 Oefent woordsoortbenoeming 

 Oefent enkelvoudige en samengestelde zinnen 

 Oefent hoofdzinnen en bijzinnen 
Examentraining Lezen (opdracht 1 t/m 4) 

 Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 

 Herhaalt de belangrijkste theorie van leesvaardigheid.. 
 

 
NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.2.2 
                Leesvaardigheidstoets 
                Je  

 Krijgt een leesvaardigheidstoets over blok 1 en 2 

 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 1 Ja 

4.2.3 

                Kijk- en Luistertoets 
                Je 

 Leert beter kijken en luisteren aan de hand van fragmenten die je te zien krijgt 

 

 
NE/K/4 Schriftelijk 

80 minuten 
Nee 1 Ja 

4.2.4 

Inleveren Leesdossier 2 Leerjaar 4 
Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 

 
NE/K/8 

    

 
Einde rapportperiode 2 
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4.3.1 

                Eindtoets Blok 3 
                Je 

 Leert stijlfiguren in verhalen en gedichten benomen 

 Leert herkennen hoe een verhaal begint en eindigt 

 Leert thema en moraal in fictie benoemen 

 Leert in gedichten rijm en verbanden tussen strofen benoemen 

 Leert een recensie schrijven 

 Leert hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden 

 Oefent met het lezen van examenteksten 

 Leert aantekeningen maken 

 Leert een persoonlijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijke e-mail schrijven 

 Leert hoofdzaken uit een fragment halen 

 Leert de hoofdgedachte van een fragment formuleren 

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 
Over Taal  

 Leert de betekenis van veelvoorkomende examenwoorden kennen 

 Oefent het gebruik van het woordenboek 

 Oefent het gebruik met homoniemen en homofonen 

 Oefent met synoniemen en tegengestelden 

 Leert taalfouten herkennen en verbeteren 
Examentraining Lezen (opdracht 1 en 2) 

 Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
Herhaalt de belangrijkste theorie van leesvaardigheid 

                          

 
 

NE/K/1 
NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2    Ja 

4.3.2 
                Leesvaardigheidstoets 
                Je 

 Leert aan de hand van teksten met opdrachten hoe teksten in elkaar zitten (blok 1,2,3) 

 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 2 Ja 

4.3.3 

                Schrijfvaardigheidstoets 
                Je 

 Leert het schrijven van verschillende soorten teksten die ook tijdens examen onderdeel kunnen zijn 
van het onderdeel Schrijfvaardigheid (blok 1,2,3) 
 

 
NE/K/7 

 
Schriftelijk 
35 minuten 

 
Nee 1 Ja 

4.3.4 

                Mondeling tentamen Leesdossier (4 gelezen boeken) 
                Je 

 Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van vier gelezen boeken 
 

 
 

NE/K/8 
 

Mondeling 
35 minuten 

Nee 1 Ja 

                                                   Einde rapportperiode 3      
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op 
SE  

mag op 
SE  

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken X    B  

NE/K/2 Basisvaardigheden X    B  

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

X   B B  

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid X   B  B 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid X    B  

NE/K/6 Leesvaardigheid X   B  B 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid X   B  B 

NE/K/8 Fictie X    B  

 

  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 

 

Leerweg: KB Klas: 3    

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau 2e editie, vmbo-3 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
Je 

 leert boeken te kiezen die bij je leessmaak passen 

 leert fictieteksten op de realismelijn te zetten 

 leert figuurlijk taalgebruik herkennen 

 leert zinsdelen werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp benoemen 

 leert het bouwplan van zinnen met een lijdend voorwerp maken 

 leert een zin in zinsdelen te verdelen 

 leert zinnen te maken met een werkwoordelijk gezegde, een onderwerp en een lijdend voorwerp 

 leert de woordsoorten zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en voorzetsel te 
benoemen 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert de betekenis van verschillende woorden uit teksten 

 leert wat homoniemen zijn 

 leert wat homofonen zijn 

 leert wat een actieve leeshouding is 

 leert hoe je tekstdoelen en tekstsoorten kunt herkennen 

 leert hoe een tekst is ingedeeld en wat het onderwerp is 

 leert een e-mail te schrijven waarin je je gevoelens uitdrukt 

 leert hoe je een overzicht van woordsoorten kunt maken 

 leert een nieuwsbericht schrijven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.1.2 

Eindtoets Blok 2 
Je 

 leert bij welke verhaalsoort een verhaal hoort 

 leert je leeservaring te beschrijven 

 leert bijzonder taalgebruik te herkennen 

 leert de zinsdelen werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerp te benoemen 

 leert het meewerkend voorwerp van een zin  te benoemen 

 leert de woordsoort persoonlijk voornaamwoord benoemen 

 leert de spelling van het voltooid deelwoord 

 leert hoe je werkwoorden uit het Engels in het Nederlands moet spellen 

 leert hoe je bijvoeglijke naamwoorden moet spellen die aangeven van welk materiaal iets gemaakt is 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert de betekenis van woorden uit verschillende teksten te begrijpen 

 leert nieuwe synoniemen 

 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 
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 leert wat vaktaal is en kent enkele vaktermen 

 leert activerende teksten herkennen 

 leert het publiek van een tekst vast te stellen 

 leert een tekst samenvatten in kernzinnen en in de hoofdgedachte 

 leert hoe je verwijswoorden op een goede manier gebruikt 

 leert hoe je een reclametekst kunt schrijven 

 leert een interview voorbereiden en afnemen 
 

3.1.3 

               Vaardigheidstoets Over taal  blok 1 en 2 
               Je 

 kunt de betekenis van verschillende examenwoorden begrijpen 

 kunt de betekenis van verschillende woorden uit teksten begrijpen 

 kunt de kennis van homoniemen toepassen 

 kunt de kennis van homofonen toepassen 

 kunt de bijgeleerde nieuwe synoniemen toepassen 

 kunt de kennis van vaktaal is en enkele vaktermen toepassen 
 

 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 

 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1 Nee 

3.1.4 

               Vaardigheidstoets Kijken en Luisteren 
               Je 

 kunt beter kijken en luisteren  

 
 

NE/K/4 
 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 1 Nee 

3.1.5 

                Inleveren Leesdossier 1 
               Je 

 kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K/8 
Schriftelijk  
6 weken 

Nee  Nee 

 
Einde rapportperiode 1. 

 

 
    

3.2.1 

Eindtoets Blok 3 
Je 

 leert personen herkennen als hoofdpersoon, helper of tegenstander 

 leert personen te beschrijven 

 leert het meewerkend voorwerp met ‘voor’ benoemen 

 leert de bijwoordelijke bepaling  van een zin benoemen 

 leert de spelling van het meervoud van zelfstandige naamwoorden 

 leert wanneer je verwijswoorden met –n of zonder –n schrijft 

 leert woorden met een r-klank en p-klank goed te spellen 

 leert de betekenis van  verschillende examenwoorden te begrijpen 

 leert de betekenis van verschillende woorden uit teksten 

 leert wat leenwoorden zijn 

 leert de teksten te herkennen met een mening 

 leert het verschil tussen objectieve en subjectieve teksten 

 leert hoe je feiten en meningen kunt herkennen 

 leert signaalwoorden te herkennen en de verbanden die ze laten zien 
 

 
     NE/K/2 

NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 Schriftelijk 
40 minuten 

Ja  2 Nee 
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3.2.2 

Eindtoets Blok 4 
Je 

 leert te herkennen op welke manier een verhaal spannend is gemaakt 

 leert te beschrijven in welke ruimte een verhaal zich afspeelt 

 leert te beschrijven welke sfeer een ruimte oproept 

 leert aan te geven  wat het thema en de moraal van een verhaal zijn 

 leert hoofd- en bijzinnen te herkennen 

 leert bezittelijke voornaamwoorden te benoemen 

 leert het vragend en aanwijzend te benoemen 

 leert samenstellingen goed op te schrijven 

 leert woorden met een trema te schrijven 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert de betekenis van woorden uit verschillende teksten te begrijpen 

 leert bijzonder taalgebruik te herkennen 

 leert zinnen met overbodige woorden te verbeteren 

 leert de betekenis van een aantal uitdrukkingen 

 leert signaalwoorden te herkennen en de verbanden die ze laten zien 

 leert een zakelijke e-mail te schrijven 

 leert een zakelijke brief te schrijven 

 leert waarop je moet letten bij een sollicitatiegesprek 

 leert een sollicitatiegesprek te voeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.2.3 

                Vaardigheidstoets Schrijven 
                Je 

 leert goede teksten te schrijven 

 

     NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/7 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 2 Nee 

3.2.4 

                Vaardigheidstoets Lezen blok 3 en 4 
                Je 

 kunt teksten herkennen met een mening 

 kunt feiten en meningen herkennen 

 kunt signaalwoorden herkennen en de verbanden die ze laten zien 

 
     NE/K/2 

NE/K/3 
NE/K/6 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Nee 2 Nee 

3.2.5 

Inleveren Leesdossier 2 
Je 

 kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K/8 
Schriftelijk  
6 weken 

Nee  Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

3.3.1 

Eindtoets Blok 5 
Je 

 leert beoordelen of een verhaal chronologisch of niet-chronologisch verteld wordt 

 leert aan te geven hoe een verhaal begint of eindigt 

 leert een zin in zinsdelen te verdelen 

 leert uit te leggen wat een bijvoeglijke bepaling is 

 leert hoofd- en bijzinnen te herkennen 

 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 
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 leert het vragend en aanwijzend te benoemen 

 leert hoe je met leestekens een citaat kunt aangeven 

 leert wanneer je een komma moet gebruiken 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden 

 leert wat een dubbele ontkenning is 

 leert wat een verhaspeling is 

 leert wat de invloed van het Engels op de Nederlandse taal is 

 leert een tekst samen te vatten 

 leert een zakelijke e-mail te schrijven 
 

NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

3.3.2 

Eindtoets Blok 6 
Je 

 leert beoordelen of een verhaal chronologisch of niet-chronologisch verteld wordt 

 leert aan te geven hoe een verhaal begint of eindigt 

 leert het verhaalperspectief herkennen 

 leert tekstverbanden in gedichten te herkennen 

 leert hoofd- en bijzinnen te herkennen 

 leert de spelling van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden (herhaling) 

 leert hoe je leestekens kunt gebruiken 

 leert de betekenis van verschillende examenwoorden (hoofdstuk 1 t/m 5) 

 leert hoe je verkeerd gebruik van  een woord of uitdrukking kunt voorkomen 

 leert een persoonlijke of nette mail te schrijven 

 leert een zakelijk verslag schrijven 

 leert een zakelijke brief of een zakelijke mail te schrijven 

 
 
 
 
 

NE/K/2 
NE/K/3 
NE/K/4 
NE/K/5 
NE/K/6 
NE/K/7 
NE/K/8 

 

Schriftelijk 
40 minuten 

Ja 2 Nee 

3.3.3 

                Presentatie Toekomstig beroep 
                Je 

 leert beter spreken met behulp van de opgegeven opdracht 

 moet een presentatie geven over je toekomstig beroep aan de hand van een gemaakt werkstuk  

 je cijfer bestaat uit twee delen: het werkstuk telt 1x, de spreekbeurt 2x 
 

 
NE/K/1 
NE/K/3 
NE/K/5 

Schriftelijk 
 

Mondeling 
8 minuten 

Nee 1 Nee 

3.3.4 

                 Mondeling tentamen Leesdossier (3 gelezen boeken) 
                Je 

 Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van 3 eerder dit schooljaar gelezen boeken 
 

 
NE/K/8 Mondeling 

10 minuten 
Nee 2 Nee 

 
Einde rapportperiode 3. 
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  Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op 
SE  

mag op 
SE  

       

NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken X    B  

NE/K/2 Basisvaardigheden X    B  

NE/K/3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

X   B B  

NE/K/4 Luister- en kijkvaardigheid X   B  B 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid X    B  

NE/K/6 Leesvaardigheid X   B  B 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid X   B  B 

NE/K/8 Fictie X    B  
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Leerweg: Kaderberoeps  Klas: 4  1920  

Vak: Nederlands  Methode: Op niveau bovenbouw 4 vmbo, 2e editie 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
Je 

 Leert je leesvoorkeur beschrijven en presenteren 

 Leert de rol en karakter van personen beschrijven 

 Je leert het genre en verhaalperspectief van een verhaal herkennen 

 Herhaalt de belangrijkste begrippen uit leerjaar 3 van leesvaardigheid.  

 Leert een instructie schrijven 

 Leert een nieuwsbericht schrijven 

 Leert een informerend artikel schrijven 

 Leert het spreekdoel en luisterdoel bepalen 

 Leert verbale en non-verbale communicatie interpreteren 
Spelling 

 Oefent de werkwoordspelling 

 Oefent de bijvoeglijke naamwoorden 

 Oefent samenstellingen (met en zonder tussenletters) 

 Oefent leestekens 
Examentraining Schrijven (opdracht 1 en 2) 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert een artikel schrijven 
 

 
 

 NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.2 

                Schrijfvaardigheidstoets. 
                Je 

 Krijgt een toets over de schrijfvaardigheidsopdrachten van blok 1 en Examentraining Schrijven 

  

 
NE/K6 Schriftelijk 

35 minuten 
Ja 1 Ja 

4.1.3 

              Sollicitatiebrief 
              Je 

 Schrijft een sollicitatiebrief en zult uitgenodigd worden voor een gesprek. 

 Moet aan het sollicitatiegesprek deelgenomen hebben. Dit is een handelingsdeel. 

  

 
NE/K7 

Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.4 

               Inleveren leesdossier 1 leerjaar 4 
                Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K8     

 Einde rapportperiode 1. 
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4.2.1 

Eindtoets Blok 2 
Je 

 Leert tijd, ruimte en sfeer in een verhaal beschrijven 

 Leert vertelvolgorde en vertelde tijd in een verhaal beschrijven 

 Leert herkennen hoe een verhaal spannend is gemaakt 

 Leert beeldspraak herkennen 

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 

 Leert onderscheiden of een schrijver wel of niet zijn eigen mening geeft 

 Leert hoe je examenvragen het best kunt aanpakken 

 Leert een affiche schrijven 

 Leert een uitnodiging schrijven 

 Leert een ingezonden brief schrijven 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert feiten en meningen onderscheiden 

 Leert argumenten herkennen 

 Leert een motivatie gesprek te voeren 

 Leert een korte presentatie houden 
Grammatica 

 Oefent zinsontleding 

 Oefent woordsoortbenoeming 

 Oefent enkelvoudige en samengestelde zinnen 

 Oefent hoofdzinnen en bijzinnen  

 Oefent Leesvaardigheid door het maken van een examen leesvaardigheid 
Examentraining Lezen 

 Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
 

 
 
 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.2.2 

                Leesvaardigheidstoets. 
                Je 

 Krijgt een toets over leesvaardigheidsopdrachten van blok 1 en blok 2. 

  

 
NE/K6 

Schriftelijk 
2 x 35 

minuten 
Ja 1 Ja 

4.2.3 

               Kijk- en Luistertoets. 
               Je 

 Leert beter kijken en luisteren aan de hand van een fragment die je te zien krijgt. 
 

 
NE/K4 Schriftelijk 

100 
minuten 

Nee 1 Ja 

4.2.4 

               Inleveren leesdossier 2 leerjaar 4 
               Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K8     

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Eindtoets Blok 3 
Je 

 Leert rijmsoorten en –schema’s in gedichten benoemen 

 Leert stijlfiguren benoemen 

 
 

NE/K1 
NE/K2 

Schriftelijk 
35 

minuten 

Nee 2 Ja 
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 Leert onderdelen van het opbouwschema voor verhalen kennen 

 Leert herkennen hoe een verhaal begint en eindigt 

 Leert thema en moraal in fictie benoemen 

 Leert een recensie lezen en schrijven 

 Leert hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden 

 Leert aantekeningen maken  

 Leert een persoonlijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijke e-mail schrijven 

 Leert een ingezonden brief schrijven 

 Leert hoofdzaken uit een fragment halen 

 Leert de hoofdgedachte van een fragment formuleren  

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 
Over Taal 

 Leert de betekenis van veelvoorkomende examenwoorden kennen 

 Oefent met het gebruik van het woordenboek 

 Oefent homoniemen en homofonen 

 Oefent synoniemen en tegengestelden 

 Oefent taalfouten herkennen en verbeteren 
Examentraining Lezen en Schrijven 

 Oefent examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 

 Oefent examen schrijfvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
 

NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

4.3.2 
Leesvaardigheidstoets 
Je 

 Leert aan de hand van teksten met opdrachten hoe teksten in elkaar zitten.( blok 3 en blok 4) 

 
NE/K6 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 2 Ja 

4.3.3 

                 Schrijfvaardigheidstoets 
                 Je 

 Leert  het schrijven van verschillende soorten teksten die ook tijdens het examen onderdeel kunnen 
zijn van het onderdeel Schrijfvaardigheid. Na een uitgebreide uitleg maak je een (schrijf) gedeelte 
van een examen uit een voorgaand jaar. 

 
 

NE/K7 
Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 1 Ja 

4.3.4 

                Mondeling tentamen Leesdossier(5 gelezen boeken) 
                Je 

 Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van 5 gelezen boeken. (Leerjaar 3 en 4) 
 

 
 

NE/K8 
Mondeling 
10 minuten 

Nee 1 Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 Oriëntatie op leren en werken  x   K  

NE/K2 Basisvaardigheden  x   K  

NE/K3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

 x  K K  

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid  x  K        K 

NE/K5 Spreek- en gespreksvaardigheid  x   K  

NE/K6 Leesvaardigheid  x  K  K 

NE/K7 Schrijfvaardigheid  x  K  K 

NE/K8 Fictie  x   K  
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Leerweg: Kaderberoeps  Klas: 4   2021   

Vak: Nederlands  Methode: Op niveau bovenbouw 4 vmbo, 2e editie 

Periodenr 
Rapportnr  
Toetsnr 

Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
Je 

 Leert je leesvoorkeur beschrijven en presenteren 

 Leert de rol en karakter van personen beschrijven 

 Je leert het genre en verhaalperspectief van een verhaal herkennen 

 Herhaalt de belangrijkste begrippen uit leerjaar 3 van leesvaardigheid.  

 Leert een instructie schrijven 

 Leert een nieuwsbericht schrijven 

 Leert een informerend artikel schrijven 

 Leert het spreekdoel en luisterdoel bepalen 

 Leert verbale en non-verbale communicatie interpreteren 
Spelling 

 Oefent de werkwoordspelling 

 Oefent de bijvoeglijke naamwoorden 

 Oefent samenstellingen (met en zonder tussenletters) 

 Oefent leestekens 
Examentraining Schrijven (opdracht 1 en 2) 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert een artikel schrijven 
 

 
 

 NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.2 

                Schrijfvaardigheidstoets. 
                Je 

 Krijgt een toets over de schrijfvaardigheidsopdrachten van blok 1 en Examentraining Schrijven 

  

 
NE/K6 Schriftelijk 

35 minuten 
Ja 1 Ja 

4.1.3 

              Sollicitatiebrief 
              Je 

 Schrijft een sollicitatiebrief en zult uitgenodigd worden voor een gesprek. 

 Moet aan het sollicitatiegesprek deelgenomen hebben. Dit is een handelingsdeel. 

  

 
NE/K7 

Schriftelijk 
80 minuten 

Nee 2 Ja 

4.1.4 

               Inleveren leesdossier 1 leerjaar 4 
                Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K8     

 
Einde rapportperiode 1. 
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4.2.1 

Eindtoets Blok 2 
Je 

 Leert tijd, ruimte en sfeer in een verhaal beschrijven 

 Leert vertelvolgorde en vertelde tijd in een verhaal beschrijven 

 Leert herkennen hoe een verhaal spannend is gemaakt 

 Leert beeldspraak herkennen 

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 

 Leert onderscheiden of een schrijver wel of niet zijn eigen mening geeft 

 Leert hoe je examenvragen het best kunt aanpakken 

 Leert een affiche schrijven 

 Leert een uitnodiging schrijven 

 Leert een ingezonden brief schrijven 

 Leert een zakelijke brief schrijven 

 Leert feiten en meningen onderscheiden 

 Leert argumenten herkennen 

 Leert een motivatie gesprek te voeren 

 Leert een korte presentatie houden 
Grammatica 

 Oefent zinsontleding 

 Oefent woordsoortbenoeming 

 Oefent enkelvoudige en samengestelde zinnen 

 Oefent hoofdzinnen en bijzinnen  

 Oefent Leesvaardigheid door het maken van een examen leesvaardigheid 
Examentraining Lezen 

 Oefent een compleet examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
 

 
 
 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 2 Ja 

4.2.2 

                Leesvaardigheidstoets. 
                Je 

 Krijgt een toets over leesvaardigheidsopdrachten van blok 1 en blok 2. 

  

 
NE/K6 

Schriftelijk 
2 x 35 

minuten 
Ja 1 Ja 

4.2.3 

               Kijk- en Luistertoets. 
               Je 

 Leert beter kijken en luisteren aan de hand van een fragment die je te zien krijgt. 
 

 
NE/K4 Schriftelijk 

100 
minuten 

Nee 1 Ja 

4.2.4 

               Inleveren leesdossier 2 leerjaar 4 
               Je 

 Kiest een boek van een Nederlandse schrijver en overlegt met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Dat betekent dat je de opdracht gemaakt moet hebben. 
 

 
 

NE/K8     

 
Einde rapportperiode 2. 

 

 
    

4.3.1 

Eindtoets Blok 3 
Je 

 Leert rijmsoorten en –schema’s in gedichten benoemen 

 Leert stijlfiguren benoemen 

 
 

NE/K1 
NE/K2 

Schriftelijk 
35 

minuten 

Nee 2 Ja 
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 Leert onderdelen van het opbouwschema voor verhalen kennen 

 Leert herkennen hoe een verhaal begint en eindigt 

 Leert thema en moraal in fictie benoemen 

 Leert een recensie lezen en schrijven 

 Leert hoofdzaken en bijzaken in een tekst onderscheiden 

 Leert aantekeningen maken  

 Leert een persoonlijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijk verslag schrijven 

 Leert een zakelijke e-mail schrijven 

 Leert een ingezonden brief schrijven 

 Leert hoofdzaken uit een fragment halen 

 Leert de hoofdgedachte van een fragment formuleren  

 Leert meningen en argumenten onderscheiden 
Over Taal 

 Leert de betekenis van veelvoorkomende examenwoorden kennen 

 Oefent met het gebruik van het woordenboek 

 Oefent homoniemen en homofonen 

 Oefent synoniemen en tegengestelden 

 Oefent taalfouten herkennen en verbeteren 
Examentraining Lezen en Schrijven 

 Oefent examen leesvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 

 Oefent examen schrijfvaardigheid om te zien hoe je ervoor staat 
 

NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

4.3.2 
Leesvaardigheidstoets 
Je 

 Leert aan de hand van teksten met opdrachten hoe teksten in elkaar zitten.( blok 3 en blok 4) 

 
NE/K6 

Schriftelijk 
35 minuten 

Ja 2 Ja 

4.3.3 

                 Schrijfvaardigheidstoets 
                 Je 

 Leert  het schrijven van verschillende soorten teksten die ook tijdens het examen onderdeel kunnen 
zijn van het onderdeel Schrijfvaardigheid. Na een uitgebreide uitleg maak je een (schrijf) gedeelte 
van een examen uit een voorgaand jaar. 

 
 

NE/K7 
Schriftelijk 
35 minuten 

Nee 1 Ja 

4.3.4 

                Mondeling tentamen Leesdossier(5 gelezen boeken) 
                Je 

 Krijgt lees- en discussievragen aan de hand van 5 gelezen boeken. (Leerjaar 3 en 4) 
 

 
 

NE/K8 
Mondeling 
10 minuten 

Nee 1 Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 Oriëntatie op leren en werken  x   K  

NE/K2 Basisvaardigheden  x   K  

NE/K3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

 x  K K  

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid  x  K        K 

NE/K5 Spreek- en gespreksvaardigheid  x   K  

NE/K6 Leesvaardigheid  x  K  K 

NE/K7 Schrijfvaardigheid  x  K  K 

NE/K8 Fictie  x   K  
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Leerweg: mavo Klas: 3    

Vak: Nederlands Methode: Op Niveau 2e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans-

baar? 
Weging SE? 

 
3.1.1 

 

Eindtoets Blok 1 
 
Je  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/K5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk  
40 

minuten 
Ja  2 Nee 

3.1.2 

Eindtoets Blok 2 
 
Je  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/K5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk  
40 

minuten 
Nee  2 Nee 

3.1.3 

Vaardigheidstoets Taalschat.  
 
Je 

 kan strategieën gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat en deze toepassen. 
 

NE/K2 
NE/K3 

Schriftelijk  
40 

minuten 
Nee  1 Nee 
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3.1.4 

Kijk en luistertoets. 
 
Je  

 kan intensief en zoekend luisteren en kijken.  

 kan het doel van de makers van een programma aangeven. 

 kan hoofdonderwerp, de hoofdgedachte en/of de belangrijkste elementen van een programma 
weergeven. 

 kan een instructie uitvoeren. 

 kan luister- en kijk strategieën hanteren, voor zoekend luisteren en intensief luisteren. 
 

NE/K4 
Schriftelijk  

40 
minuten 

Nee  1 Nee 

3.1.5 
Inleveren leesdossier 1. Kies een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel. Je docent legt dit uit. 

 
NE/K8 n.v.t. Nee n.v.t. Nee 

 
Einde rapportperiode 1. 

 
 

    

3.2.1 

Eindtoets Blok 3 
 
Je  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

 
 
 
 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/K5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Nee  2 Nee 

3.2.2 

Eindtoets Blok 4 
 
Je  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/K5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja  2 Nee 
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3.2.3 

Vaardigheidstoets schrijven.  
 
Je 

 kan je houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik). 

 kan je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uitdrukken. 

 kan je houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert 
het belang van die conventies te zien. 

 

 
 
 
 

NE/K7 
Schriftelijk  

40 
minuten 

Nee  2 Nee 

3.2.4 

Vaardigheidstoets leesvaardigheid. 
 
Je kan strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. 
 

 
NE/K6 Schriftelijk  

40 
minuten  

Nee  2 Nee 

3.2.5 
Inleveren leesdossier 2. Kies een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel.  

 
NE/K8 n.v.t. Nee n.v.t. Nee 

 
Einde rapportperiode 2. 

 
 

    

3.3.1 

Eindtoets Blok 5 
 
Je  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/K5 
NE/K6 
NE/K7 
NE/K8 

Schriftelijk 
40 

minuten 
Ja  2 Nee 
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3.3.2 

Toets Grammatica. 
 
Je 

 kan alle zinsdelen herkennen en benoemen 

 kan de bwb en de bvb van elkaar onderscheiden en kent de verschillen 

 kan alle woordsoorten herkennen en benoemen 

 kan alle voornaamwoorden herkennen en benoemen. 
 

 
 
 
 

NE/K2 
NE/K3 

 
 

Schriftelijk 
50 

minuten 
Nee  3 Nee  

3.3.3 
Inleveren leesdossier 3. Kies een boek van een Nederlandse schrijver en overleg met je docent. 
Het leesdossier is een handelingsdeel.  

 
NE/K8 n.v.t. Nee n.v.t Nee 

 
Einde rapportperiode 3. 

 
 

    

 
 
 

* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 Orientatie op leren en werken   X  X  X 

NE/K2 Basisvaardigheden   X   X  X  

NE/K3 Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands 

  X X  X   

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid   X  X   

NE/K5 Spreek- en gespreksvaardigheid   X  X   

NE/K6 Leesvaardigheid   X X  X  X  

NE/K7 Schrijfvaardigheid   X X  X  X  

NE/K8 Fictie   X   X  
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Leerweg: mavo Klas: 4 1920   

Vak: Nederlands Methode: op niveau 2e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans
-baar? 

Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Blok 1: Lezen  Examenteksten  
 
Je:  

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee 2 

 
 
 
 
 

Ja 

4.1.2 

Blok 1: Schrijven  Artikel 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert je schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Ja  2 

 
 
 
 

Ja 

4.1.3 

Blok 2: Lezen  Examenteksten 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten  
Nee 2 

 
 
 
 

Ja 

4.1.4 

Blok 2: Schrijven  Zakelijke brief  Sollicitatiebrief + CV 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 80-100 
minuten in 

de  
Toetsweek 

1 

Nee  2 

 
 

Ja 
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4.1.5 

Toets fictiedossier 1 leerjaar 4  Boek blz. 18 
 

 Je leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

 

NE/K8 

Inleveren 
toetsopdr. 

blz. 18  
Nee  n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

 
Einde rapportperiode 1. 

 
 

    

4.2.1 

Blok 3: Lezen  Examenteksten lezen + samenvatten 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten  
Ja 2 

 
 
 
 
 

Ja 

4.2.2 

Blok 3: Schrijven  Artikel / Zakelijke e-mail / Ingezonden stuk 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert je schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee  2 

 
 
 
 

Ja 

4.2.3 

Toets fictiedossier 1 leerjaar 4  Boek blz. 70 
 

 Je leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

NE/K8 

Inleveren 
toetsopdr. 

blz. 70 
Nee  n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

4.2.4 

Inleveren en presentatie Fictiedossier  
 
Je:  

 leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

NE/K8 

Presentatie 
in 

fictiedossier 
in 

Toetsweek 
2 

80-100 min.  

Nee  1 

 
 

Ja 

 
Einde rapportperiode 2. 

 
 

    

4.3.1 

Blok 5: Over taal 
 
Je:  

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

NE/K2 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee 2 

 
 

Ja 
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 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

4.3.2 

Blok 5: Grammatica 
 
Je: 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K3 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Ja 2 

 
 
 
 

Ja  

4.3.3 

Kijk en luistertoets. 
 
Je  

 kan intensief en zoekend luisteren en kijken.  

 kan het doel van de makers van een programma aangeven. 

 kan hoofdonderwerp, de hoofdgedachte en/of de belangrijkste elementen van een programma 
weergeven. 

 kan een instructie uitvoeren. 

 kan luister- en kijk strategieën hanteren, voor zoekend luisteren en intensief luisteren. 

NE/K4 

Schriftelijk 
80-100 min. 

in de 
Toetsweek 

3 

Nee  1 

 
 
 
 
 

Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 
 
 
 
 
 

NE/V/1  

 

Oriëntatie op leren en werken: 
De kandidaat kan zich oriënteren 
op de eigen loopbaan en het 
belang van Nederlands in de 
maatschappij.  
 
Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie: 
De kandidaat kan zelfstandig 
informatie verwerven, verwerken 
en verstrekken in het kader van 
het profielwerkstuk. 

  X X X X 

NE/K2 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE/V/2 

Basisvaardigheden: 
De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en 
informatie verwerven, verwerken 
en presenteren.  
 
Schrijven op basis van 
documentatie:  

 De kandidaat kan een doel- en 
publieksgerichte tekst 
schrijven: overeenkomstig de 
voor de tekstsoort geldende 

conventies    

 onder gebruikmaking van 

documentatie.    

  X X X X 
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NE/K3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE/V/3 

Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands: 
De kandidaat kan strategische 
vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:  

 het bereiken van verschillende 
lees-, schrijf-, luister- en kijk-, 
en spreek- en gespreksdoelen 

 de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

 het compenseren van eigen 
tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis.  

 
Vaardigheden in samenhang : 
De kandidaat kan de 
vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen.  

  X X  X 

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid: 
De kandidaat kan:  

 luister- en kijkstrategieën 
gebruiken 

 compenserende strategieën 
kiezen en gebruiken 

 het doel van de makers van 
een programma aangeven 

 de belangrijkste elementen van 
een programma weergeven 

 een oordeel geven over een 
programma en dit toelichten 

 een instructie uitvoeren 

 de waarde en betrouwbaarheid 
aangeven van de informatie die 
door de massamedia verspreid 

wordt.    

 

  X X X X 
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NE/K5 Spreek- en 
gespreksvaardigheid: 
De kandidaat kan:  

 relevante informatie 
verzamelen en verwerken ten 
behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie 

 strategieën hanteren ten 
behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie 

 compenserende strategieën 
kiezen en hanteren 

 het spreek-/luisterdoel in de 
situatie tot uitdrukking brengen 

 het spreek-/luisterdoel en 
taalgebruik richten op 
verschillende soorten publiek 

   

 het spreekdoel van anderen 
herkennen en de reacties van 
anderen inschatten 

 in spreek- en gesprekssituaties 
taalvarianten herkennen en 

daar adequaat op inspelen.    

 

  X X X X 
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NE/K6 Leesvaardigheid: 
De kandidaat kan:  

 leesstrategieën hanteren 

 compenserende strategieën 

kiezen en hanteren    

 functie van beeld en opmaak in 

een tekst herkennen    

 het schrijfdoel van de auteur 
aangeven en de talige 
middelen die hij hanteert om dit 

  doel te bereiken    

 een tekst indelen in 
betekenisvolle eenheden en de 
relaties tussen die eenheden 

benoemen    

 het hoofdonderwerp en de 
hoofdgedachte van een tekst 
aangeven en een samenvatting 

geven    

 een oordeel geven over de 
tekst en dit oordeel toelichten.  

  X X X  
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NE/K7 Schrijfvaardigheid: 
De kandidaat kan: 

 relevante informatie 
verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven 

 schrijfstrategieën hanteren 

 compenserende strategieën 

kiezen en hanteren    

 het schrijfdoel in teksten tot 

uitdrukking brengen    

 het schrijfdoel en taalgebruik 
richten op verschillende 

soorten lezerspubliek    

 conventies hanteren met 
betrekking tot schriftelijk 

taalgebruik    

 elektronische hulpmiddelen 

gebruiken bij het schrijven    

 concepten van de tekst 
herschrijven op basis van 

geleverd commentaar.    

 

  X   X 
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NE/K8 Fictie: 
De kandidaat kan:  

 verschillende soorten 

fictiewerken herkennen    

 de situatie en het denken en 
handelen van de personages in 

het fictiewerk beschrijven    

 de relatie tussen het fictiewerk 
en de werkelijkheid toelichten 

   

 kenmerken van fictie in het 

fictiewerk aanwijzen    

 relevante 
achtergrondinformatie 
verzamelen en selecteren  

 een persoonlijke reactie geven 
op een fictiewerk en deze 
toelichten met voorbeelden uit 

het werk.    

 

  X  X   
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Leerweg: mavo Klas: 4 2021   

Vak: Nederlands Methode: op niveau 2e editie 

Toetsnr Wat moet je voor de toetsing doen? 
Examen- 

Eenheden * 
Soort + 

tijd 
Herkans
-baar? 

Weging SE? 

 
4.1.1 

 

Blok 1: Lezen  Examenteksten  
 
Je:  

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee 2 

 
 
 
 
 

Ja 

4.1.2 

Blok 1: Schrijven  Artikel 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert je schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Ja  2 

 
 
 
 

Ja 

4.1.3 

Blok 2: Lezen  Examenteksten 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten  
Nee 2 

 
 
 
 

Ja 

4.1.4 

Blok 2: Schrijven  Zakelijke brief  Sollicitatiebrief + CV 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 80-100 
minuten in 

de  
Toetsweek 

1 

Nee  2 

 
 

Ja 
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4.1.5 

Toets fictiedossier 1 leerjaar 4  Boek blz. 18 
 

 Je leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

 

NE/K8 

Inleveren 
toetsopdr. 

blz. 18  
Nee  n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

 
Einde rapportperiode 1. 

 
 

    

4.2.1 

Blok 3: Lezen  Examenteksten lezen + samenvatten 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

 leert je mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 
 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 

teksten. 

 
NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten  
Ja 2 

 
 
 
 
 

Ja 

4.2.2 

Blok 3: Schrijven  Artikel / Zakelijke e-mail / Ingezonden stuk 
 
Je:  

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert je schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

 
 

NE/K1 
NE/K2 
NE/K3 
NE/K4 
NE/k5 
NE/K6 
NE/K7 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee  2 

 
 
 
 

Ja 

4.2.3 

Toets fictiedossier 1 leerjaar 4  Boek blz. 70 
 

 Je leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

NE/K8 

Inleveren 
toetsopdr. 

blz. 70 
Nee  n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

4.2.4 

Inleveren en presentatie Fictiedossier  
 
Je:  

 leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan je belangstelling 
tegemoetkomen en je belevingswereld uitbreiden. 

NE/K8 

Presentatie 
in 

fictiedossier 
in 

Toetsweek 
2 

80-100 min.  

Nee  1 

 
 

Ja 

 
Einde rapportperiode 2. 

 
 

    

4.3.1 

Blok 5: Over taal 
 
Je:  

 leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van je woordenschat. 

NE/K2 

 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Nee 2 

 
 

Ja 
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 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

4.3.2 

Blok 5: Grammatica 
 
Je: 

 leert je te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en 
leert het belang van die conventies te zien. 

 leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven 
teksten. 

NE/K3 

Schriftelijk 
in 60 

minuten 
 

Ja 2 

 
 
 
 

Ja  

4.3.3 

Kijk en luistertoets. 
 
Je  

 kan intensief en zoekend luisteren en kijken.  

 kan het doel van de makers van een programma aangeven. 

 kan hoofdonderwerp, de hoofdgedachte en/of de belangrijkste elementen van een programma 
weergeven. 

 kan een instructie uitvoeren. 

 kan luister- en kijk strategieën hanteren, voor zoekend luisteren en intensief luisteren. 

NE/K4 

Schriftelijk 
80-100 min. 

in de 
Toetsweek 

3 

Nee  1 

 
 
 
 
 

Ja 

 
Einde rapportperiode 3. 
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* Exameneenheden  B  KB  GL/TL  CE  moet op SE  mag op SE  

NE/K1 
 
 
 
 
 

NE/V/1  

 

Oriëntatie op leren en werken: 
De kandidaat kan zich oriënteren 
op de eigen loopbaan en het 
belang van Nederlands in de 
maatschappij.  
 
Verwerven, verwerken en 
verstrekken van informatie: 
De kandidaat kan zelfstandig 
informatie verwerven, verwerken 
en verstrekken in het kader van 
het profielwerkstuk. 

  X X X X 

NE/K2 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE/V/2 

Basisvaardigheden: 
De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken, en 
informatie verwerven, verwerken 
en presenteren.  
 
Schrijven op basis van 
documentatie:  

 De kandidaat kan een doel- en 
publieksgerichte tekst 
schrijven: overeenkomstig de 
voor de tekstsoort geldende 

conventies    

 onder gebruikmaking van 

documentatie.    

  X X X X 
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NE/K3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE/V/3 

Leervaardigheden voor het vak 
Nederlands: 
De kandidaat kan strategische 
vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot:  

 het bereiken van verschillende 
lees-, schrijf-, luister- en kijk-, 
en spreek- en gespreksdoelen 

 de bevordering van het eigen 
taalleerproces 

 het compenseren van eigen 
tekortschietende taalkennis of 
communicatieve kennis.  

 
Vaardigheden in samenhang : 
De kandidaat kan de 
vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen.  

  X X  X 

NE/K4 Luister- en kijkvaardigheid: 
De kandidaat kan:  

 luister- en kijkstrategieën 
gebruiken 

 compenserende strategieën 
kiezen en gebruiken 

 het doel van de makers van 
een programma aangeven 

 de belangrijkste elementen van 
een programma weergeven 

 een oordeel geven over een 
programma en dit toelichten 

 een instructie uitvoeren 

 de waarde en betrouwbaarheid 
aangeven van de informatie die 
door de massamedia verspreid 

wordt.    

 

  X X X X 
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NE/K5 Spreek- en 
gespreksvaardigheid: 
De kandidaat kan:  

 relevante informatie 
verzamelen en verwerken ten 
behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie 

 strategieën hanteren ten 
behoeve van de spreek- en 
gesprekssituatie 

 compenserende strategieën 
kiezen en hanteren 

 het spreek-/luisterdoel in de 
situatie tot uitdrukking brengen 

 het spreek-/luisterdoel en 
taalgebruik richten op 
verschillende soorten publiek 

   

 het spreekdoel van anderen 
herkennen en de reacties van 
anderen inschatten 

 in spreek- en gesprekssituaties 
taalvarianten herkennen en 

daar adequaat op inspelen.    

 

  X X X X 
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NE/K6 Leesvaardigheid: 
De kandidaat kan:  

 leesstrategieën hanteren 

 compenserende strategieën 

kiezen en hanteren    

 functie van beeld en opmaak in 

een tekst herkennen    

 het schrijfdoel van de auteur 
aangeven en de talige 
middelen die hij hanteert om dit 

  doel te bereiken    

 een tekst indelen in 
betekenisvolle eenheden en de 
relaties tussen die eenheden 

benoemen    

 het hoofdonderwerp en de 
hoofdgedachte van een tekst 
aangeven en een samenvatting 

geven    

 een oordeel geven over de 
tekst en dit oordeel toelichten.  

  X X X  
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NE/K7 Schrijfvaardigheid: 
De kandidaat kan: 

 relevante informatie 
verzamelen en verwerken ten 
behoeve van het schrijven 

 schrijfstrategieën hanteren 

 compenserende strategieën 

kiezen en hanteren    

 het schrijfdoel in teksten tot 

uitdrukking brengen    

 het schrijfdoel en taalgebruik 
richten op verschillende 

soorten lezerspubliek    

 conventies hanteren met 
betrekking tot schriftelijk 

taalgebruik    

 elektronische hulpmiddelen 

gebruiken bij het schrijven    

 concepten van de tekst 
herschrijven op basis van 

geleverd commentaar.    

 

  X   X 

  



Programma van Toetsing en Afsluiting       

CURSUSJAAR 2019/21 

NE/K8 Fictie: 
De kandidaat kan:  

 verschillende soorten 

fictiewerken herkennen    

 de situatie en het denken en 
handelen van de personages in 

het fictiewerk beschrijven    

 de relatie tussen het fictiewerk 
en de werkelijkheid toelichten 

   

 kenmerken van fictie in het 

fictiewerk aanwijzen    

 relevante 
achtergrondinformatie 
verzamelen en selecteren  

 een persoonlijke reactie geven 
op een fictiewerk en deze 
toelichten met voorbeelden uit 

het werk.    

 

  X  X   

 

 


