
 Mavo 2    
      

4 t/m 9 mei 
   

 
Onderwerp Deelvaardigheid Opdracht Uitleg 

1 Herhalen oefentoets B4 Gram/Spel/OT/Lez Kijk voor jezelf nogmaals de oefentoets van 
blok 4 door. Welke opdrachten zijn lastig? 
Wat gaat juist goed? Waar wil je extra uitleg 
over? De oefentoets is te vinden op Teams bij 
bestanden. 

In de online les bespreken we de oefentoets, krijg je extra 
uitleg en antwoord op je vragen. 

2 Bespreken oefentoets  Gram/Spel/OT/Lez Zorg dat je de oefentoets af en bij je hebt 
tijdens de online les. 

Leer de gele stukjes van Blok 4 Gram/Spel/OT/Lez 

     
     
     
     
 

11 t/m 15 mei  
   

 
Onderwerp Deelvaardigheid Opdracht Uitleg  

1 Herhalen extra oefeningen B4 Gram/Spel/OT/Lez Herhaal voor jezelf de extra oefeningen. 
Welke opdrachten zijn lastig? Wat gaat juist 
goed? Waar wil je extra uitleg over? De 
oefenopdrachten zijn te vinden op Teams bij 
bestanden. 

In de online les bespreken we de oefentoets, krijg je extra 
uitleg en antwoord op je vragen. 

2 Leren blok 4 Gram/Spel/OT/Lez Leer alle gele stukjes + opdrachten van blok 4 
 

3 Toets blok 4 Gram/Spel/OT/Lez Je maakt de toets via Microsoft Forms. In de 
online les krijgen jullie hier uitleg over. 

LET OP: De toets is tegelijk met de andere klas, het kan 
dus zijn dat het op een andere datum of een ander uur 
plaatsvindt. Dit krijg je te horen in de online les. 

     



 

     
     
 

18 t/m 22 mei 
   

 
Onderwerp Deelvaardigheid Opdracht Leren 

1 Zinsontleding Grammatica Maak opdracht 1 t/m 3 blz. 263 Gele stukjes grammatica blok 1 t/m 3 
2 Woordsoortbenoeming Grammatica Maak opdracht 4 t/m 6 blz. 264 Gele stukjes grammatica blok 4 t/m 6 
3 Alineaverbanden Lezen Maak opdracht 2 blz. 233 

 
     

      
 
 
 
 
 
25 t/m 29 mei 

   

 
Onderwerp Deelvaardigheid Opdracht Leren 

1 Extra oefeningen grammatica Grammatica Maak de extra oefeningen van grammatica. 
De extra oefeningen staan op Teams bij 
bestanden 

Gele stukjes grammatica blok 1 t/m 3 

2 Nakijken extra oefeningen 
grammatica 

Grammatica Kijk de extra oefeningen na via het document 
op Teams. 

Gele stukjes grammatica blok 4 t/m 6 

3 SO Grammatica blok 5/6 Grammatica Je maakt de toets via Microsoft Forms. In de 
online les krijgen jullie hier uitleg over. 

LET OP: De toets is tegelijk met de andere klas, het kan 
dus zijn dat het op een andere datum of een ander uur 
plaatsvindt. Dit krijg je te horen in de online les. 

     


