Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: Engels
Algemene informatie:
Lesperiode 1.
Unit 1
Aantal lessen per week:
4
Methode:
All Right

Wat moet je kennen:
Alle woorden uit de woordenlijsten,
uit het tekstboek, moet je uit je hoofd
kennen. blz 18 t/m 23- TB.
Woordenlijst: Je moet alle woorden
beide ‘kanten op’ kennen: dus als
het woord in het Engels Nederlands
staat, moet je het ook andersom
kennen.( blz 18 t/m 23) De
grammatica punten, genoemd in de
gele bladzijden ( blz. 18 t/m 23 en
de blz. nummers, die als
referentie genoemd
zijn, in het
Tekstboek en je eigen
aantekeningen.. De inhoud van
alle oefeningen, uit het WB, die
besproken zijn in de les.
• Grammatica onderdelen Unit 4
en 5 (leerjaar havo 2) Zie
aantekeningen van de docent.
- Can, could , be able to
- Have to, must, should
- Plurals
- Question words
- All tenses: present simple &
continuous, past simple &
continuous, future tenses,
present perfect

Klas: IG3V & V3A
Wat moet je kunnen:
De grammatica punten en de vocab. moet
je kunnen toepassen in zinnen en je moet
zelf zinnen maken. Ook de Gramm.
regels, waar naar verwezen worden in de
oefeningen & de Yellow pages, moeten
worden geleerd.
De kennis van de woorden moet worden
toegepast in zinnen, in de vorm van
vertalingen, synoniemen en Engels
omschrijvingen. Het is ook mogelijk, dat je
zelf zinnen moet maken in het Engels.
Je moet teksten (blz.6 t/ m 17) kunnen
lezen, die gebaseerd zijn op de
woordkennis, die volgens de methode
aanwezig moet zijn,
als je steeds alle woordenlijsten en
teksten goed hebt geleerd. Je moet
vragen kunnen beantwoorden over deze
en/of vergelijkbare teksten.
•

•

Let op: de eerder aangeboden stof
kan ook bij een later HFD
teruggevraagd worden.
Begrijpend lezen van themateksten
van unit 4 (niveau havo 2). Zie
google classroom voor opdrachten.

Toetsing:
Een proef overhoring ( zonder cijfer).
Spreekvaardigheid
Weging: 2x
Repetitie Unit 1
Weging: 4x
Herkansbaar: ja
De Repetitie is
RTTI gecodeerd en wordt in RTTI
ingevoerd.* dit geldt voor alle toetsen.

Unit 2

Leren alle woordenlijsten: E-N en NE. blz: Alle woorden moeten alle
kanten op geleerd worden.
blz.34 t/m 39 De grammatica- regels
(& uitleg van deze regels) en de
verwijzingen naar andere bladzijden
van de uitleg, moeten worden
geleerd. blz 34 t/m 39.
• Grammatica onderdelen Unit 4 en
5 (leerjaar havo 2) Zie
aantekeningen van de docent.
- Adverbs and adjectives
- If/when
- Tag questions

De betekenissen van de woorden moeten
goed worden geleerd.
Je moet goede/ correcte zinnen kunnen
maken en het juiste woord in bijpassende
zinnen kunnen invullen. De Engelse
betekenis, in de vorm van synoniemen en
Engelse beschrijvingen, deze worden
besproken en getest.
beschrijvingen (van alle woordenlijsten uit
HFD 2), moeten ook geleerd en toegepast
kunnen worden.
•

•
lezen en Leren: alle teksten (E-N)blz 24 t/m 33.

Let op: de eerder aangeboden stof
kan ook bij een later HFD
teruggevraagd worden.
Begrijpend lezen van themateksten
van unit 4 (niveau havo 2). Zie google
classroom voor opdrachten.

1x 1
proeftoets.(zonder cijfer.)
Unit test, HFD 2
WF: 4
Spreekvaardigheid
Luistervaardigheid, Leesvaardigheid,
worden apart getoetst. Weegfactor: zie
Magister.

Unit 3
●
TB-blz.:40-49- teksten
in het TB.
●
:
●
Werkboek- HFD 3
Aantekeningen in het ●
schrift.
●
●
Extra websites: ELO
in Magister
www.meestergijs.nl
www.australia.com

Leren: Alle words and expressions uit de study ●
box
●
(blz. 50-55 TB)
Passive
●
Past Perfect ● Thema’s Unit 3
Hulpwerkwoorden
●
All the tenses
Korte Engelstalige gesprekken
begrijpen
Leren alle aantekeningen van de yellow
pages (TB blz 50 - 55) in het Tekstboek over
grammatica & de verwijzingen naar de andere
bladzijden, met extra uitleg.

Opdrachten maken met de
vocabulary en expressions
De Passive in verschillende tijden
kunnen gebruiken
De verschillende tijden kunnen
toepassen
Discussie uitvoeren
In de de toets van Unit 3 Je moet
de geleerde woorden ( en de
grammaticaregels)
en
de
uitdrukkingen kunnen toepassen in
zinnen, je moet zelf zinnen maken
en/ of beschrijvingen en/ of
synoniemen kunnen geven in het
Engels.
In de toets van alle hoofdstukken
worden alle onderdelen
gecombineerd en teruggevraagd
in de toetsen. ( zoals bij iedere
toets.)
Het kennen van synoniemen
en de Engelse beschrijving
van de woorden wordt
besproken en getest.
Let op! De eerder aangeboden
leerstof kan altijd opnieuw
getoetst worden!

Proef toets over Unit 3 (zonder
cijfer)
Toets over Unit 3.
WF 4.
Spreek-, schrijf-, luister,-en leesvaardigheid,
zullen apart getoetst worden. Weegfactor,
zie Magister.

Unit 4
TB blz., 56 t/m
65- TB blz. 66
t/m 71 TB- Yellow
pages.

*
leren: Alle texts & words & expressions
from the texts and the wordlists. (= uit de
studybox.) TB
*
blz. 121 & 122 vd
Basisgrammatica
TB
*2.1 Het lidwoord THE,
*3.1- Enkelvoud/ meervoud congruentie.
blz. 68, 69 TB.
*Expressions: blz
69. TB.
*4.1 Voegwoorden. p 70.
Grammar revision. blz 139 (Basisgrammatica).TB.
& all exrecises. WB

De geleerde woorden moeten 2
kanten op geleerd worde.dat
betekent, dat de woorden altijd
N-E en EN geleerd moeten
worden, onafhankelijk van hoe
ze in de woordenlijst
voorkomen.

Let op! De stof uit de vorige
hoofdstukken moet ook geleerd
worden
(grammatica en
woorden). Alle kan
opnieuw getoetst
worden.

1x Proef toets 1x Unit toets over het
hele hoofdstuk. 1x Toets over
schrijf, lees luister en/ of leesvaardigheid.
Weegfactor, zie Magister.

Unit 5
TB blz. 72 t/m 81
TekstenTB blz. 82 t/m 87
wordlists (study box)
(= yellow pages) &
grammar items.

*Leren:
all the texts, , words and expressions from the
Unit. *The wordlists & studybox blz.82 t/m
87. TB
*Basisgrammatica: blz 138 TB.
2.1 ( blz 83- 84 -TB *Bijwoorden/ adverbs)
*3.2 expressions. TB. blz.85,86.
*4.1 Verwijzingen naar de toekomst- blz. 86,
87.
*paragraaf 1.7 van de Basisgrammatica. blz.
126.
* alle oefeningen uit het werkboek WB.

1x Proeftoets over de hele Unit. 1x Toets
over de hele Unit ( voor een cijfer)
De geleerde woorden moeten E-N
1x een toets over lees-, schrijf,- luisteren N-E geleerd worden,
onafhankelijk van de taal, waarin ze schrijfvaardigheid. Weegfactor- zien
Magister.
in de woordenlijsten staan.

Let op! Alle stof, die eerder is
aangeboden kan altijd opnieuw
getoetst worden. Het gaat hier om
woorden en grammatica, uit
voorgaande hoofdstukken.

