
Programma examen Nederlands mavo 16 maart - 6 april 
 

Hieronder staat wat je moet 1. leren/lezen voor je eindexamen in de periode 16 maart t/m 6 

april. Onderaan zie je wat wat 2. de opdracht voor de komende 3 weken is.  

 

1. Leren / Lezen 

 

Schrijfvaardigheid: 

 Leer uit je boek Nederlands blz. 48 t/m 50 regel 1 t/m 13 tot de alinea voor 

"Doorstroom". Dit zijn algemene regels voor alle schrijfopdrachten. 

 Leer de opbouw van een ARTIKEL uit je hoofd. Gebruik hiervoor bladzijde 56 regel 

21. 

 Leer het format van de ZAKELIJKE BRIEF uit je hoofd!!! Dit staat op bladzijde 

103/104 regel 39. Het CV hoef je niet te leren. 

 Leer het format van de ZAKELIJKE E-MAIL uit je hoofd!!! Dit staat op bladzijde 

144 regel 55. 

 Leer het format het INGEZONDEN STUK uit je hoofd!!! Gebruik hiervoor blz. 145 

regel 56. 

 Houd je bij het schrijven van de schrijfopdracht exact aan het boodschappenlijstje en 

vergeet NIETS.  

 Leer blz. 209/210 regel 72 over het gebruik van leestekens en citaten. 

 

Leesvaardigheid: 

 Leer bladzijde 46 t/m 48 regel 10 t/m 13.  

 Ken de tekstverbanden met de bijpassende signaalwoorden van blz. 94/95 regel 29. 

 Leer bladzijde 97 t/m 100. Het gaat over soorten examenvragen. HEEL 

BELANGRIJK!!! 

 Leer bladzijde 79 en 80. Dit hoef je niet uit je hoofd te leren, maar je moet er wel mee 

kunnen werken. Dit komt zeker voor in je examen. 

 

Samenvatting: 

 Leer de volgorde waarin je een samenvatting moet maken. Due heb je eerder dit jaar 

van mij gekregen. Pas dit toe in je examen. Je mag in de samenvatting netjes woorden 

wegstrepen.  

 Lees blz. 142/143 regel 53 over het maken van de samenvatting. De 3 

aandachtspunten onderaan blz. 142 geven een andere aanpak aan van het maken van 

de samenvatting. Die mag je uiteraard ook gebruiken. 

 

1. De opdracht: 

 



In de les Nederlands zou je oude examens gaan maken. De komende 3 weken maak je 

minimaal 3 eindexamens. Deze zijn allemaal op de volgende manier terug te vinden: 

 

Ga via de onderstaande link (bij 1, 2, 3) naar het examen dat je gaat maken. Kies het 2e 

tijdvak! 

In de 3e kolom van die pagina zie je het volgende: 

 

2e tijdvak, 17 juni 2013Opgaven 

BijlageUitwerkbijlage 

Correctievoorschrift 

Omzettingstabel normering  

 

Met de ‘opgaven’ wordt het vragenboekje bedoeld met daarin de vragen van de leesteksten 

(altijd tekst 1, 3 en 4), de samenvattingsopdracht (altijd tekst 2) en helemaal achterin de 

schrijfopdracht (zakelijke e-mail, zakelijke brief, artikel en ingezonden stuk). 

In de ‘bijlage’ staan de teksten. 

In de uitwerkbijlage zet je de antwoorden, de samenvatting en de schrijfopdracht. De laatste 

uiteraard eerst in het klad. 

In het correctievoorschrift staan de antwoorden. 

In de omzettingstabel kun je je cijfer berekenen. 

 

Elke week maak je minimaal 1 examen. Leer daarvoor de theorie hierboven. Het is handig 

de leesteksten te printen. De rest hoeft niet, maar mag uiteraard wel. Voor vragen over de 

examens, kun je mij een mailtje sturen.  

 

Werk er de komende 3 weken hard aan; op school zouden we dat ook gedaan hebben. Je moet 

dus minimaal 3 oude examens gemaakt hebben, nl.  

1. 2013 2e tijdvak https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vmbo-gl-en-

tl/2013/vmbo-tl 

2. 2015 2e tijdvak https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vmbo-gl-en-

tl/2015/vmbo-tl 

3. 2018 2e tijdvak https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vmbo-gl-en-tl/2018 

Je hebt dan geoefend met het schrijven van een artikel, een zakelijke brief en een zakelijke 

mail.  

LET OP DAT JE HET 2e TIJDVAK KIEST!!! 
 

Houd je wel aan de tijd van het examen, dus 2 of 2,5 uur (met tijdverlenging). 

 

Succes!!! 
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