
 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: Nederlands Klas: IG3v (docent MSC) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
Methode: 
Nieuw Nederlands. 3 vwo. 5e editie 
Onderdeel Grammatica Zinsdelen, 
Spelling en Formuleren H1 
Grammatica Woordsoorten H2 en 5  
 
Aantal uur: 
2 uur per week 
 

 
Weten wat de volgende begrippen 
inhouden: 

- enkelvoudige zinnen 
- samengestelde zinnen 
- nevenschikking 
- onderschikking 
- zinsdeelzinnen met als functie 

lijdend voorwerp, onderwerp, 
meewerkend voorwerp of 
bijwoordelijke bepaling 

- lijdende vormen 
- bedrijvende vormen 

 
De volgende begrippen: 

● infinitief 
● bersoonsvorm tegenwoordige tijd 
● persoonsvorm verleden tijd 
● gebiedende wijs 
● voltooid deelwoord 
● onvoltooid deelwoord 
● bijvoeglijk naamwoord, afgeleid 

van een voltooid deelwoord of 
onvoltooid deelwoord 

40 nieuwe woorden 
 
De leerling weet wat een persoonlijk, 
bezittelijk of wederkerend voornaamwoord 
is 
De leerlingen weten wat signaalwoorden 
zijn, welke signaalwoorden er zijn en welke 
verbanden ze aangeven. 

 
Deze begrippen kunnen 
herkennen in enkelvoudige en 
samengestelde zinnen. 
 
De leerling kan de zeven 
verschillende 
werkwoordsvormen herkennen 
en correct spellen 
 
De leerling kan de genoemde 
voornaamwoorden herkennen. 
benoemen in een zin en ze 
correct gebruiken. 
 
De leerlingen weten wat 
signaalwoorden zijn, welke 
signaalwoorden er zijn en welke 
verbanden ze aangeven. 
 
De voegwoorden of, dat, dus en 
toen) herkennen en gebruiken 
in een  zinsverband 
 

 

 
 

 
Repetitie: 2x (herkansbaar) 
 
 
 
 
 

 



 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: Nederlands Klas: IG3v (Docent: MSC) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
Berna de Boer e.a.: Trefwoord 2. 
Woordenschatoefeningen voor 
anderstaligen. Hoofdstuk 3 
 
Aantal uur: 
1 uur per week 

 
Een aantal vaste combinaties in het 
Nederlands (Hoofdstuk 3), een aantal 
uitdrukkingen en dooddoeners 
(Hoofdstuk 4) 

 
De betekenis van de geleerde 
woorden kennen en deze in de juiste 
vorm kunnen gebruiken. 

 
2 Schriftelijke overhoringen  
Weging: 1x 
 
Cijfers ingevoerd in kolom NEX 
 
 
 

 



 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: Nederlands IG3v (docent: RGE) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
 
Woordenboekgebruik in Syllabus 
Basisvaardigheden 
 
Documenten Schrijven van 
verslagen: 

- Format 
- Beoordelingsmodel 
- Bijlage signaalwoorden 
- Bijlage hulpzinnen 

 
 
Aantal uur: 
0,75 uur per week 
 
 
 

 
- Weten aan welke eisen een 

verslag voldoet 
- Weten welke informatie er in 

woordenboek staat en welke 
verschillende 
woordenboeken er zijn. 

 
- Een inleiding en slot schrijven 
- Een verslag geven dat voldoet aan 
de eisen van het voorafgegeven 
format; 
- Alle nodige informatie over woorden 
uit een woordenboek kunnen halen. 

 
Een leesautobiografie in een eerste 
en tweede versie. De tweede versie 
wordt beoordeeld. De beoordeling 
van de tweede versie zal voor 
verschillende leerlingen op een 
verschillend moment worden 
gegeven en worden toegelicht in een 
persoonlijk gesprek. 
 
Weging: 1x 
 
 
 



 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: Nederlands Klas: IG3v (docent: RGE) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
Onderdeel Literatuur 
 
Methode: 
Verstraten, L. (2005) De omgevallen 
boekenkast 
 
Extra materiaal: 
Begrippenapparaat verhaalanalyse 
 
Aantal uur: 
0,75 uur per week 
 

 
Een aantal literaire begrippen 
begrijpen, samenhangend met tijd, 
ruimte, handeling, vertelvorm en 
figuren. 

 
Deze begrippen kunnen toepassen 

 
Schriftelijke overhoring 
Weging: 1x 
 
 
 



 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: Nederlands Klas: IG3v (docent: RGE) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
Methode: 
Nieuw Nederlands. 3 vwo. 5e editie 
Onderdeel Lezen 
 
Hoofdstuk: 
1 en 2 
 
Aantal uur: 
1,5 uur per week 

 
Weten wat de volgende 
tekststructuren inhouden: 
aspectenstructuur, 
verleden/heden/toekomststructuur, 
voor- en nadelenstructuur, 
vraag/antwoordstructuur en 
argumentenstructuur 

 
Herkennen waar en wanneer er in 
teksten van deze structuren sprake 
is. 

 
Repetitie 
Weging: 2x 
Herkansbaar 
 
 



 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: Nederlands Klas: IG3v (docent: MSC) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
Methode: 
Nieuw Nederlands. 3 havo. 4e editie 
Onderdeel Schrijven 
 
Hoofdstuk: 
2 en 3  
 
Aantal uur: 1 uur per week 
 

 
- Weten welke functies een 

inleiding heeft; 
- Weten welke functies een slot 

heeft; 
- De volgende structuren: 

verklaringsstructuur, 
vraag/antwoordstructuur, 
problem/oplossingsstructuur, 
voor- en nadelenstructuur, 
argumentatiestructuur em 
aspectenstructuur  

 
 

 

 
● De leerling kan een 

hoofdgedachte formuleren 
bij zijn eigen tekst 

● De leerling kan een 
bouwplan maken bij een 
uiteenzetting; 

● De leerling kan een tekst 
schrijven bij een vaste 
tekststructuur 

● De leerling kan een 
pakkende inleiding schrijven; 

● De leerling kan 
parafraseren; 

● De leerling kan 
documentatie zoeken 

 
 

 
Zal plaatsvinden als in het tweede 
trimester ook Hoofdstuk 4 van 
Schrijven is behandeld. Dan zal de 
leerling een betoog schrijven. 



 
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 

Vak: NEX Klas: IG3v, alleen oud-ISK-leerlingen (docent: MSC) 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
 
Methode: 
Syllabus Nederlands buiten de les 
 
 
 
 
Aantal uur: 
1 uur per week 
 

 
● Weten hoe je 

samenvattingen kunt 
schrijven; 

 
● Technieken om poëzie en 

proza te schrijven 
 

 
 

  

 
● Samenvattingen schrjven van 

een krantenartikel en van 
een tv-programma 
 

● Een tekst schrijven die kan 
worden ingeleverd voor de 
Schrijfprijs NT2 
 
 

 
Opdracht 1 en 2 :Syllabus 
Nederlands buiten de les 
 
Beide opdrachten worden beoordeeld 
met een O, V of G. Als een 
beoordeling een O is, dan moet de 
betreffende opdracht worden 
verbeterd of opnieuw worden 
gedaan. 
 
Leerlingen zullen een tekst leveren 
voor de Schrijfprijs NT2, rond het 
thema Wat nog komen gaat 
 
 

 


