Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak:

DUITS

Alge-mene
infor-matie:
Rapport-periode
1:
Aantal lessen
per week: 2
Methode: Na
Klar!
Leerwerk-boek
GT/h 1-2
Deel A
Kapitel 1

Klas:
Wat moet je
kennen:
persoonlijk
voornaamwo
ord

blz
.
12

Werkwoorde
n wohnen en
heißen

blz
.
13

Getallen tot
en met 20

blz
.
20

Wat moet je kunnen:

Toetsing:

ERK doelen (A1):

Schriftelijke
overhori
ng

Je kunt in korte teksten informatie over personen begrijpen.
Je kunt de letter ß uitspreken en schrijven.
Je kunt de persoonlijke voornaamwoorden in het enkelvoud toepassen.
Je kunt de tegenwoordige tijd van werkwoorden zoals wohnen in het enkelvoud toepassen.
Je kunt in een kort radio-interview namen, getallen en bekende woorden verstaan.

Lernbox:
Lektion 1-3
blz.
43

Naast de
vastliggende
toetsen kunnen
nog andere
toetsen en
opdrachten
plaatsvinden. Het
gaat dan
bijvoorbeeld om
opdrachten,
vaardigheidstoets
en,
grammaticatoets,
etc.

M2

Redemittel
blz. 43.

Je kunt in songteksten eenvoudige zinnen herkennen.
Je kunt de letters a, ä, o, ö, u, ü en ß juist uitspreken.
Je kunt de tegenwoordige tijd van werkwoorden zoals heißen in het enkelvoud toepassen.

Je kunt over jezelf en je familie vertellen.
Je kunt vragen stellen en reageren op korte vragen over je naam, je leeftijd en je woonplaats.
Je kunt op een eenvoudige manier groeten en afscheid nemen.

Weging:
2x
S.O.
Kapitel 1,
Lektion
1 t/m 3
Herkansbaar: nee

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
persoonlijk
voornaamwoord
Werkwoorden wohnen
en heißen

blz.
12

Getallen tot
en met 20

blz.
20

Bepaalde en
onbepaalde
lidwoorden
en kein,
keine

blz.
31

Vraagwoorden

blz.
36
blz.
36

Hoofdletters

Lernbox
Lektion 1-6
blz.43 t/m
45
inclusief
Redemittel

blz.
13

Ale bovengenoemde doelen en:
ERK doelen (A1):

Repetitie
Weging:
4x

Je kunt informatie over familieleden in informatieve teksten begrijpen.
Je kunt de werkwoorden haben en sein in het enkelvoud toepassen.
Je kunt in duidelijk gesproken luisterteksten woorden over Hamburg begrijpen.
Je kunt in informatieve teksten informatie over familie en Hamburg begrijpen.
Je kunt landennamen en voornamen opzoeken in een lijst.
Je kent de hoofdtelwoorden tot en met 20 en kunt ze goed spellen.
Je kunt een kort eenvoudig berichtje schrijven via e-mail over jezelf en je familie.
Je kunt een eenvoudig formulier invullen over jezelf en je familie.

Repetitie
Kapitel 1
Herkansbaar: ja

