STUDIEWIJZER VAN 6 april TOT EN MET 24 april O1A

bblanken@ovmz.nl

Graag over de mail en niet via magister.
Van ww spelling en paars heb je in de laatste week niets, maar dan ben je druk met
het afmaken van de krant en het boekverslag.
Van de opdrachten van cijferen en redactie volgen nog foto’s!

Project krant

Week 6 t/m 10
april
Les 5, blok 3
Vragen vertalen
die je nodig vindt
23
5 en 6 (blz.48)
Blok 3 les 6
Taalboek zacht;
blok 4 les 9
2 rubrieken

Week 13 t/m 17
april
Les 4 blok 1
Vragen vertalen
die je nodig vindt
24
7 en 8 (blz. 50)
Blok 3 les 8
Taalboek zacht;
blok 4 les 2
2 rubrieken

Boekverslag

Lees je boek uit

Vul je format
verder in

Rekenwerk zelfst.

Werk iedere dag
minstens een half
uur aan je
zelfstandig
rekenwerk of aan
de schrijfopdracht
die je bij OP-extra
hebt gekregen
Maak oef. 17
Van 6, 7 of 8

Werk iedere dag
minstens een half
uur aan je
zelfstandig
rekenwerk of aan
de schrijfopdracht
die je bij OP-extra
hebt gekregen
Maak oef. 18
Van 6, 7 of 8

Grip

Ww spelling
Spelling paars
Spelling blauw
Woordenschat

Cijferen en
redactiesommen

Week 20 t/m 24
april
Les 4 blok 2
Vragen vertalen
die je nodig vindt
--Blok 3 les 9
Woordenschrift
bijwerken
Kijk na of het er
verzorgd uitziet en
maak ‘m af.
Maak je
boekverslag
helemaal af
Werk iedere dag
minstens een half
uur aan je
zelfstandig
rekenwerk of aan
de schrijfopdracht
die je bij OP-extra
hebt gekregen
Maak oef. 19
Van 6, 7 of 8

Format boekverslag. Gebruiken om verslag voor te bereiden.

1. Zakelijke gegevens;
Titel van het boek………………...
Auteur ……………………………..
(illustrator = tekenaar)……………

Jaar van 1 e druk…………
Uitgever…………………..

2. Waarom heb je DIT boek gekozen om te GAAN lezen?
(Bijvoorbeeld……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3. Maak een samenvatting van het verhaal, van ongeveer een half A-4tje. Vertel
hoe het begon, wat was er aan de hand, hoe ging het verder en hoe liep het
af?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

4. Wie is de belangrijkste persoon in het verhaal en waarom denk je dat?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Vertel wat je van hem of haar weet.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Noem minstens 3 karaktereigenschappen (zoals en waarom………………..)
1. ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………….

5. Wie zijn de belangrijkste bijfiguren?
……………………………………………….en……………………………………

Noem bij beide bijfiguren 2 karaktereigenschappen en vertel over hen ook wat
meer.
1. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. Hoe kennen de personen uit het boek elkaar?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....

7. Waar speelt het verhaal zich af? (land, stad, school, thuis bij…………………)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. Wanneer speelt het verhaal? (jaartal, heden, verleden, toekomst)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9. Wat voor soort boek is het? (thriller, historisch…..)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Wat is het belangrijkste onderwerp? (liefde, vriendschap, oorlog…..)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10. Wat ben je te weten gekomen over de schrijver?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

11. Geef jouw mening over het boek en leg uit waarom. (grappig, saai,
spannend….)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

