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"Studie-
Klas: B2A Vak: Nederlands
Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat?

20 Over Taal blok 6 Maken: 
 opdracht 1 t/m 10

herhaling blok 1 t/m 5 Er zijn een aantal opdrachten die je met
een klasgenoot moet doen. Dit mag je 

11 doen, maar je mag het ook alleen doen. 
t/m Als je met iemand samen doet, wil ik 

15 mei weten met wie je het gemaakt hebt. 

Lezen en leren:
Stappenplan moeilijke woorden  op 
bladzijde 31

21 Lezen blok 5

Je herkent overtuigende teksten Maken: 
Je kunt meningen en feiten herkennen Opdracht 1 t/m 4

18 Je kunt uitleggen of je het met een 
t/m schrijver eens bent

20 mei je kent manieren voor een inleiding 
en een slot Lezen en leren: 

gele vlakken over - tekstsoorten
                          - inleiding en slot
                          - feit en mening

22 Lezen blok 5

Maken: 
Opdracht 5 t/m 7

25
t/m

29 mei Lezen en leren:
Lees de opdrachten goed door! 
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wijzer"
Docent: BRM Niveau: BB

Opmerkingen Toets Wat moet ik nog doen?

Opdrachten moeten in TEAMS  Gemaakt werk inleveren! 
worden ingeleverd. Dit doe je door
je werk in Word ofzo te maken. Lees de opdracht goed!:

Wanneer er staat dat er een zin over-
Mocht dat echt niet kunnen, dan geschreven moet worden, moet een zin
via de mail op: dus overgeschreven worden! Dit wil ik 
Mboosebrouwer@ovmz.nl terugzien in je werk. Zo niet, fout. 
Uiterlijk 15 mei! 

Dit werk is voor een cijfer! Niet op tijd 
ingeleverd werk is dus onvoldoende! 

Opdrachten moeten in TEAMS  Gemaakt werk inleveren
worden ingeleverd. Dit doe je door
je werk in Word ofzo te maken. Lees de opdracht goed!:

Wanneer er staat dat er een zin over-
Mocht dat echt niet kunnen, dan geschreven moet worden, moet een zin
via de mail op: dus overgeschreven worden! Dit wil ik 
Mboosebrouwer@ovmz.nl terugzien in je werk. Zo niet, fout. 
Uiterlijk 22 mei! Dit werk is voor een cijfer. 

21/22 mei zijn vrije dagen! 

Opdrachten moeten in TEAMS  Gemaakt werk inleveren!
worden ingeleverd. Dit doe je door
je werk in Word ofzo te maken. Lees de opdracht goed!:

Wanneer er staat dat er een zin over-
Mocht dat echt niet kunnen, dan geschreven moet worden, moet een zin
via de mail op: dus overgeschreven worden! Dit wil ik 
Mboosebrouwer@ovmz.nl terugzien in je werk. Zo niet, fout. 
Uiterlijk 29 mei! Dit werk is voor een cijfer. Niet op tijd 

inleveren is een onvoldoende


