
"Studie- wijzer"
Klas: B2A Vak: Nederlands Docent: BRM

Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets

12 Fictie blok 5: Maken: 

 opdracht 1 t/m 7 

Je weet in welke tijd een verhaal zich 

afspeelt Lezen en leren:

17 mrt Je kunt aangeven hoeveel tijd er in een gele vlakken - vertelperspectief

t/m verhaal voorbij gaat                   - tijd in verhalen 

20 mrt Je weet in welk vertelperspectief een 

verhaal wordt verteld. 

13 Grammatica blok 5:

Nadat je klaar bent met 

Je kunt de pv, wwg, ond en lv noemen Maken: grammatica blok 5, maak je

Je kunt werkwoordsvormen herkennenopdracht 1 t/m 11 de volgende kahoot (VOOR 27 maart!): 

23 mrt en benoemen opdracht 13 t/m 16 www.kahoot.it

t/m Je kunt verschillende woordsoorten (dus 12 NIET) game pin: 0433884

27 mrt benoemen MET JE EIGEN NAAM, 

Je kunt voorzetsels herkennen en Lezen en leren: geen verzonnen namen!

benoemen gele vlakken - zinsontleding Nr 1 +0,5 punt bij boekverslag

                  - zinsontleding wel of Nr 2 +0,3 punt bij boekverslag

                    geen lv Nr 3 +0,1 punt bij boekverslag

                  - voorzetsels Niet gemaakt is -1,0 punt van het boekverslag

14 Spelling blok 5: 

Nadat  je klaar bent met 

Je kunt verkleinwoorden goed spellen Maken: spelling blok 5, maak je de

Je kunt het voltooid deelwoord als Opdracht 1 (zonder klasgenoot) volgende kahoot (VOOR 3 april):

30 mrt bijvoegelijk naamwoord spellen Opdracht 2 t/m 6 www.kahoot.it

t/m Boekverslag maken en in mapje doen game pin: 0971048

3 apr MET JE EIGEN NAAM, 

geen verzonnen namen!

Lezen en leren: Nr 1 +0,5 punt bij boekverslag

gele vlakken - bijvoegelijk naamw. Nr 2 +0,3 punt bij boekverslag

                  - vdlw gebruikt als bvnw Nr 3 +0,1 punt bij boekverslag

                  - verkleinwoorden Niet gemaakt is -1,0 punt van het boekverslag
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Niveau: BB

Wat moet ik nog doen?

Lezen voor boekverslag

Boekverslag moet 6 april ingeleverd

zijn! (mochten we nog dicht zijn, dan 

via de mail opsturen en later mapje

geven)

Bijlage in magister

Lezen voor boekverslag!

Boekverslag moet 6 april ingeleverd

zijn! 

Bijlage in magister

Lezen voor boekverslag! 

Boekverslag moet 6 april ingeleverd

zijn! 

Bijlage in magister
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