
 
Het programma van deze PIT wordt gedurende het schooljaar aangepast aan het tempo en het niveau van de klas. 

 

Vak: Nederlands, onderdeel taalportfolio Klas: IG1  
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 

 

 
Lesperiode: 1 
Taalportfolio opdracht 1 
 
 
 

 
● In je taalportfolio komen opdrachten 

die gedurende het jaar worden 
uitgedeeld en uitgelegd. 

●  In de eerste rapportperiode worden 
de eerste opdrachten beoordeeld 
door de docent met een cijfer.  
  

 
● Brede vaardigheden voor het 

vak Nederlands in kunnen 
zetten. 

● Creativiteit, originaliteit, 
fantasie, samenwerking en 
om kunnen gaan met 
feedback spelen hierbij een 
grote rol. 

 

 
Schriftelijke overhoring: ja / nee 
Weging: 0.5 
Herkansbaar: nee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vak: Nederlands, onderdeel lezen  Klas: IG1 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
Methode: Nieuw Nederlands 6e editie 
Hoofdstuk: Lezen 1+2 
Bladzijde: 12 t/m 17 en 38 t/m 43 
 
Ondersteunend: ‘De Brug Lezen’ uit 
NN, blz. 212-218 
 
Extra materiaal/websites: 
Zelf kranten lezen 
Jeugdjournaal kijken 
Nieuw Nederlands online 
 
 
 
Overig: 
Aantekeningen in de les 
Nieuwsbegrip 

 
● Het onderwerp van een tekst 
● De regels van oriënterend lezen 

● De indeling van een tekst 
● De manieren om deelonderwerpen 

te vinden 

● De regels van globaal lezen 

 
● Het onderwerp van een tekst 

vinden 

● Oriënterend lezen 

● Inleiding, kern en slot herkennen 

● Deelonderwerpen van een alinea 
bepalen 

● Globaal lezen 

 
Repetitie: ja / nee 
Weging: 2x 
Herkansbaar: ja / nee 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vak: Nederlands, onderdeel woordenschat Klas: IG1  
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
Methode: Nieuw Nederlands 6e editie 
Hoofdstuk: 1 en 2 
Bladzijde: 24 t/m 27 en 50 t/m 53 
 
 
 
Overig:  

- aantekeningen in de les 
- Nieuw Nederlands online 

 
 
 

 

 De woordraadstrategie ‘een 
synoniem zoeken’ 

 De woordraadstrategie ‘een 
omschrijving zoeken’ 

 
 

 

Woordraadstrategieën  
gebruiken om de betekenis 
van een onbekend woord te 
vinden 

 

 
Repetitie: ja/nee 
Weging: 1x 
Herkansbaar: nee 

 
 



 

Vak: Nederlands, onderdeel werkwoordspelling  Klas: IG1 
 
 

Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 
 
Lesperiode: 1 
Methode: Nieuw Nederlands 6e editie 
Hoofdstuk: werkwoordspelling  
Bladzijde: p. 28, 58, 84,110, 136, 162 
 
Extra materiaal/websites: 
Berktekst.nl 
Onlinenederlands.nl 
gespeld.nl 
Jufmelis.nl 
Cambiumned.nl 
Nieuw Nederlands online 
 
Overig: 
Aantekeningen in de les 
 

 
● De stam van het werkwoord 

● Splitsbare werkwoorden 

● Persoonsvorm tegenwoordige tijd 
en de bijbehorende regel 

● Voltooid deelwoord en de 
bijbehorende regel 

● De verleden tijd van zwakke 
werkwoorden en de bijbehorende 
regel 

● De verleden tijd van sterke 
werkwoorden en de bijbehorende 
regel 

 
 
 

  

 

 
● De stam van werkwoorden 

kunnen noteren 

● De stam van splitsbare werkwoord 
maken 

● De persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd herkennen en 
juist kunnen vervoegen  

● Het voltooid deelwoord herkennen 
en juist kunnen vervoegen 

● De persoonsvorm verleden tijd 
herkennen en juist kunnen 
vervoegen 

● De persoonsvorm verleden tijd 
van sterke werkwoorden 
herkennen en juist kunnen 
vervoegen 

 
 

 
Schriftelijke overhoring: ja / nee 
Weging: 1x 
Herkansbaar: ja / nee 
 
 

 
 


