Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: Engels
Algemene
informatie:
Lesperiode:
week 8 t/m 13
Aantal lessen per
week:
3
Methode:
All Right
Hoofdstuk:
2
Bladzijde:
24-39
Extra materiaal:
ELO& powerpoint
Extra websites:
Wordt evt.
bekendgemaakt
tijdens de lessen.
Overig:
…

Klas: 2 Vmbo-kgt
Wat moet je kennen:

Wat moet je kunnen:

De s.o;
• Vocabulary (Tb. 36,37)
•
Grammar:
Some/Any
Myself/yourself etc.
Onregelmatige werkwoorden (Tb 142, 143)
• Leesvaardigheid

De s.o;



Herhaling grammatica hoofdstuk 5, jaar 1




De plaats van bijwoorden in een Engelse
zin
De volgorde van de plaats en tijd in een
Engelse zin
Some en Any

Woordjes en zinnen EN/NE-NE/EN
kennen.
Engelse woordjes gebruiken bij
invulopdrachten
o Het verschil tussen some en
any kunnen toepassen. (ook
something, anything,
somewhere, etc)
o Het juiste wederkerend
voornaamwoord gebruiken in
een invuloefening.
o Leesvaardigheid

Herhaling grammatica hoofdstuk 5, jaar 1
De repetitie;
• Alle woordjes, zinnen (Tb. 36,37,38,39)
• Grammar
• Some/Any
• Myself/yourself etc.
• Present perfect
• Onregelmatige werkwoorden (Tb 142,
143, 144)
•
Schrijfvaardigheid






weten waar het bijwoord staat in een
Engelse zin
weten in welke volgorde de plaats en
de tijd genoemd worden in een
Engelse zin
Het verschil tussen some en any
kunnen toepassen. (ook something,
anything, somewhere, etc)
Leesstrategieën jaar 1 (themateksten,
unit 5 jaar 1)

De repetitie;


Alles van de hele Unit wordt getoetst.

Toetsing:
Schriftelijke overhoring
Weging: 2x
Herkansbaar: nee
LET OP: leer ook de grammatica
van jaar 1, unit 5 (plaats van
bijwoorden en volgorde van
plaats en tijd)
Repetitie
Weging: 4x
Herkansbaar: ja
Beide toetsen zijn RTTI

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Let op!
-Ook woordjes uit alle gelezen en beluisterde
teksten kunnen getoetst worden.
-Alle in de les behandelde stof (aantekeningen!)
kunnen getoetst worden.
-Alle eerder behandelde stof kan getoetst worden.
-Alle onregelmatige werkwoorden kunnen worden
getoetst

Ook eerder behandelde stof en
aantekeningen kunnen getoetst
worden.
o Alle onregelmatige
werkwoorden kunnen worden
getoetst
o Schrijfvaardigheid

