
Rapportperiode 1 
 
 
Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: LEZEN 

Docent: RKW 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
1 
 
Aantal lessen per week: 4 
 
Methode: Lees Mee 
 
Hoofdstuk: Blok 1 t/m 6 
Blz.  
 
Extra materiaal: 
 
Studievaardigheden:  

- agendagebruik; 
- alfabet; 
- woordenboekgebruik; 
- schriftgebruik. 

  
  

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 1x 
 
Herkansbaar: nee  
 
3x woordmixtoets  
3x leestoets 
 
In totaal 6 cijfers  

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: SCHRIJVEN 

Docent: MSE 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
1 
 
Aantal lessen per week: 3 
 
Methode: Op Schrift 
 
Extra materiaal: 
Nieuw Nederlands 

- Formuleren 
 

 

• Hoofdletters, leestekens, 
spellingcontrole 
 

• Woordkeuze, 
werkwoordspelling 
 

• Publiek van de schrijver 
 

• Zinsbouw 
 

• Schrijfdoelen 
 

• Formeel – informeel 
 

• Tekstbouw 
 

• Signaalwoorden 
 

• Feiten, meningen, 
argumenten 

 
• Hoofdletters, leestekens, 

spellingcontrole juist kunnen 
toepassen 
 

• Woordkeuze, 
werkwoordspellingsregels 
toepassen 
 

• Publiek van de schrijver 
herkennen 
 

• Correcte zinnen formuleren 
 

• Schrijfdoelen herkennen 
 

• Formeel – informeel 
herkennen 
 

• Teksten juist indelen 
 

• Signaalwoorden gebruiken 
en herkennen 
 

Feiten, meningen, argumenten 

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
Per blok (4 lessen) Bloktoets.  
 
(6 cijfers totaal) 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep. 

  



 

Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: WOORDENSCHAT/NIEUWSBEGRIP 

Docent: MSE 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
1 
 
Aantal lessen per week: 1 
 
Methode: Nieuwsbegrip 
 
Hoofdstuk: Niveau AA 
 
Extra materiaal: 

- Laptop 
- Schrift  

 

 
• De betekenis van de 

woorden uit de behandelde 
teksten 

 
• De geleerde woorden 

invullen in zinnen 
 

• zinnen maken met de geleerde 
woorden. De betekenis van het 
woord moet duidelijk worden in 
de zin.  
 

•  De betekenis van de geleerde 
woorden opschrijven.  

 

 
 
Digitale overhoring: ja 
 
Weging: 1x 
 
Herkansbaar: nee  
 
Na zes weken woordenschattest.  

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



Rapportperiode 2  

 
Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: GRAMMATICA ZINSDELEN/WOORDSOORTEN 

Docent: RKW 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
2 
 
Aantal lessen per week: 2 (6 weken) 
 
Methode: Nieuw Nederlands 
 
Hoofdstuk 1-2-3  
 
Extra materiaal: 

- Werkschrift 
- aantekeningenschrift 

 
Basisbegrippen Grammatica. 
 
 
 
Een goed begin, F. v.d. Maden, blz. 
42 t/m 49: 
Mini-grammatica 
 

 
 
• De woordsoorten: lidwoord 

(bepaald en onbepaald), 
zelfstandig naamwoord, 
werkwoord, bijvoeglijk 
naamwoord. 

 
 

• De woordsoorten: lidwoord 
(bepaald en onbepaald), 
zelfstandig 
naamwoord,  werkwoord, 
bijvoeglijk naamwoord, en 
benoemen 

 

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



 

Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: SPELLING 

Docent: RKW 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
2 
 
Aantal lessen per week: 2 (6 weken) 
 
Methode: Nieuw Nederlands: 
Hoofdstuk 1-2-3  
 
Extra materiaal: 

- Werkschrift 
- aantekeningenschrift 

 
Basisbegrippen Spelling 

 
• Hoofdletters leestekens 

 
• Namen zonder hoofdletter 
 
• Spelling in het woordenboek 

 
• Letters –t of –d 

 
• Stam werkwoord 

 
• Meervouden-en meervoud –ee en 

–ei 
 

• Persoonsvorm tegenwoordige tijd  

 
• De leerling kan hoofdletters 

gebruiken volgens de 
aangeleerde regels. 
 

• Punten, uitroeptekens en 
vraagtekens gebruiken 

 
• Bepalen of een woord aan het 

eind met een –t of een –d wordt 
geschreven. 

 
• Stam van een werkwoord vinden 

 
• De juiste meervoudsvormen 

toepassen op een woord dat op  
–en eindigt 

 
• Persoonsvorm in tegenwoordige 

tijd herkennen 

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
 
 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: LEZEN / NIEUWSBEGRIP / NIEUW NEDERLANDS 

Docent: MSE 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
2 
 
Aantal lessen per week: 2 (6 weken) 
 
Methode: Nieuw Nederlands 
 
Niveau A 
 
Hoofdstuk 1-2-3 
 
Extra materiaal: 

- Leeskaart 
- Laptop 
- Woordenschrift  

 
• Het onderwerp  en deel 

onderwerp van een tekst 
 

• Inleiding, slot, hoofdgedachte 
 

• Lees strategieën 
 

 
 

 
 

 

 
• Het onderwerp van een tekst 

vinden 
 

• Oriënterend lezen 
 

• Inleiding, kern en slot herkennen 
 

• Deelonderwerpen van een alinea 
bepalen 

 
• Globaal lezen 

 
• Inleiding, slot aanwijzen 

 
• De hoofdgedachte van een tekst 

herkennen 
 

• Precies lezen 

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
PER HOOFDSTUK  EEN TOETS. 
(3 cijfers)  
 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



 

Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: SCHRIJVEN/FICTIE 

Docent: MSE 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
2 
 
Aantal lessen per week: 2  
 
Methode: Nieuw Nederlands. 
Invulling docent 
 
 
Extra materiaal: 
 

 
• De regels van een persoonlijke 

brief/e-mail 
 

 
• Een persoonlijke brief/e-mail 

kunnen schrijven naar aanleiding 
van een opdracht 
 

• Je houden aan de vaste 
afspraken (conventies) 

 
• Geen taalfouten maken in je brief 
 

 
Taalportfolio 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 4x 
 
Herkansbaar: nee  
 
Minimaal 2 schrijfproducten per 
periode  

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  



Rapportperiode 3 

 
Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: GRAMMATCIA ZINSDELEN/WOORDSOORTEN 

Docent: RKW 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
3 
 
Aantal lessen per week: 2 (6 weken) 
 
Methode: Nieuw Nederlands 
 
Hoofdstuk 4-5-6  
 
Extra materiaal: 

- Werkschrift 
- aantekeningenschrift 

 

• Aanwijzend voornaamwoord, 
vragend voornaamwoord, 
voorzetsel en bijwoord. 
  

• Lijdend voorwerp, meewerkend 
voorwerp, bijwoordelijke 
bepaling 

 

 
• Aanwijzend 

voornaamwoord, vragend 
voornaamwoord, voorzetsel 
en bijwoord herkennen en 
benoemen 
 

• Lijdend voorwerp, 
meewerkend voorwerp, 
bijwoordelijke bepaling 
benoemen 
 

 

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



 

Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: SPELLING 

Docent: RKW 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
2 
 
Aantal lessen per week: 2 (6 weken) 
 
Methode: Nieuw Nederlands 
 
Hoofdstuk 4-5-6 
 
Extra materiaal: 

- Werkschrift 
- aantekeningenschrift 

 

• De regels die horen bij hoofdletter 
gebruik. 
 

• De regels die horen bij 
interpunctie. 

 
• Voltooid deelwoord 
 
• De regels die bij het meervoud 

kunnen.  
 
• De regels die bij meervouden op –

s horen.  
 

• De regels die horen bij het 
bijvoeglijk naamwoord en stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord. 

 
• Deelteken of trema 

 
• De verleden tijd van zwakke 

werkwoorden.  

 
• Woorden opzoeken in een 

woordenboek of in een 
woordenlijst.  
 

• De verlengproef kunnen 
toepassen (om te weten of een 
woord op een – t of –d eindigt) 

  
• Weten hoe je het meervoud van 

een woord moet schrijven als het 
op –en –een of –ie eindigt.  

 
• Weten hoe je het meervoud van 

woorden met een –s moet 
schrijven.  

 
• Hoe je de lange en korte vorm 

van bijvoeglijke naamwoorden en 
het stoffelijk bijvoeglijke 
naamwoord moet schrijven. 

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
 
 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: LEZEN / NIEUWSBEGRIP / NIEUW NEDERLANDS 

Docent: MSE 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
3 
 
Aantal lessen per week: 2 (6 weken) 
 
Methode: Nieuw Nederlands 
 
Niveau B 
 
Hoofdstuk 4-5-6 
 
Extra materiaal: 
Schrift 

• Leesstrategieën  
 

• Doel van een tekst 
 

 
• Tekst en beeld 

 
• Zoekend lezen 
• Informatie opzoeken in 

verschillende soorten 
teksten 

• De betekenis van moeilijke 
woorden uit de tekst afleiden 

• Tekstdoel van een tekst 
bepalen 

• Informatie uit afbeeldingen 
halen 

• Het doel van een afbeelding 
bij een tekst herkennen  

 
 
Schriftelijke overhoring: ja 
 
Weging: 2x 
 
Herkansbaar: nee  
 
 PER HOOFDSTUK  EEN TOETS. 
(3 cijfers)  
 

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

  



 

Vak: Nederlands Klas: IE1  
Onderdeel: SCHRIJVEN/FICTIE 

Docent: MSE 
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
3 
 
Aantal lessen per week: 2  
 
Methode: Nieuw Nederlands. 
Invulling docent 
 
 
Extra materiaal: 
 

 
• De conventies die horen bij 

het schrijven van een artikel 

 
• Weten hoe je een artikel 

schrijft, de conventies 
toepassen, inhoudspunten 
in je artikel verwerken en 
foutloos kunnen schrijven 

 
Taalportfolio 
 
Schriftelijke overhoring: nee 
 
Weging: 4x 
 
Herkansbaar: nee  
 
Minimaal 2 schrijfproducten per 
periode  

 
De docent past zich qua tijdverdeling aan het niveau van de groep.  

 


