
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
 

Vak: Engels Klas: M2 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 
week 1 t/m week 7 
(week 36 t/m 42) 
 
Aantal lessen er week: 
3 
 
Methode 
AllRight 
 
Hoofdstuk: 
1 
 
Bladzijde: 
8-23 
 
Extra materiaal: 
Werkboek Unit 1 
 
Extra websites: 
ELO in Magister 
 
 
Overig: 
Aantekeningen in schrift 

Voor s.o.; 
 

 Alle woordjes en zinnen uit de 
study box blz. 20-23 

 Grammar: 

 Present simple( shit-regel) 

 Do/does/did/don’t/doesn’t/didn’t 

 Schrijfvaardigheid  
 

Herhaling grammatica hoofdstuk 4, jaar 
1:  

 This, that, these, those 
 
De repetitie;  
• Vocabulary (20,21,23) 
• Grammar 

• Present simple (shit-regel)  

• Do/does/don’t/doesn’t 

• Past simple  

• Did/didn’t 

• Leesvaardigheid  
 
Herhaling grammatica hoofdstuk 4, jaar 
1 

• Meervouden  
• Past Simple 

Let op!   
-Ook woordjes uit alle gelezen en 
beluisterde teksten kunnen getoetst 
worden.  

Voor s.o; 
 

 Woordjes en zinnen vertalen 
EN/NE-NE/EN 

 Engelse woordjes gebruiken 
bij invulopdrachten 

 Weten wanneer een 
werkwoord met s/es/ies 
eindigt (shit-regel)  

 Vragen maken met do/does  

 Ontkenningen maken met 
don’t/doesn’t  

 Schrijfvaardigheid 

Herhaling hoofdstuk 4, jaar 1 

 Weten wanneer je this, 
these, those of that gebruikt 
in zinnen.  

De repetitie;  

 Alles van de hele Unit wordt 
getoetst. Ook eerder 
behandelde stof en 
aantekeningen kunnen 
getoetst worden.  

 Leesvaardigheid  

Herhaling hoofdstuk 4, jaar 1 

 
Schriftelijke overhoring   
Weging: 2x  
Herkansbaar: nee  
  
LET OP: leer ook de grammatica 
van jaar 1, unit 4 (this, that, these, 
those en some, any) 
  
Repetitie  
Weging: 4x  
Herkansbaar: ja   
LET OP: leer ook de grammatica 
van jaar 1, unit 4 (meervouden) 
 

Beide toetsen zijn RTTI gecodeerd 
en worden ingevoerd in RTTI.  



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
-Alle in de les behandelde stof 
(aantekeningen!) kunnen getoetst worden.  
-Alle eerder behandelde stof kan 
getoetst worden. 

  Weten hoe woorden in het 
meervoud geschreven 
worden in het Engels.  

 De past simple gebruiken in 
opdrachten.  

Leesstrategieën jaar 1 
(themateksten, unit 4, jaar 1).  

 


