
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Vak: Engels Unit 2 Klas: HV1
Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Lesperiode:
1

Aantal lessen per week:
3 + 1 ENX

Methode:
AllRight

Hoofdstuk:
Unit 2

Bladzijde:
52-91

Extra materiaal:
ELO in Magister
Aantekeningen in schrift

Leesboek Dawson’s Creek “The
beginning of everything else”

Extra websites:
meestergijs.nl
digischool.nl/engels
WRTS app
agendaweb.org/

so ;

● Vocabulary (blz. 83-88 study
box 2-3)

● Plurals (meervoud)
● This/ that/ these/ those

(demonstratives)
● Telling the time
● Cardinal and ordinal numbers

Hoofdtelwoord &
rangtelwoord

Voor de repetitie;

Blz. 83-91
Dat zijn hierboven genoemde
onderdelen +

● Present Simple (blz. 89)
● Vragen stellen en

ontkenningen maken bij
Present Simple (blz. 91)

● Van wie iets is ‘s/ s/of (blz.
257)

● Engelse uitdrukkingen /
expressions (blz. 39)

● Namen van dagen, maanden
en seizoenen in het Engels
(blz. 90)

● een leesopdracht.

Van het leesboek Dawson’s Creek
moet je de inhoud begrepen
hebben.

so ;

● De woorden uit de vocabulary
gebruiken in Engelse zinnen.

● Weten hoe je meervoud
maakt

● This/ that/ these/ those
gebruiken in zinnen

● Hoe laat het is kunnen tellen
● Tellen in het Engels /

Hoofdtelwoord &
rangtelwoord gebruiken

Bij de repetitie moet je alles wat
hierboven staat kunnen.
En je moet over een Engelse tekst
vragen kunnen beantwoorden.

● En; De Present Simple
(shit-regel)

● Vragen en ontkenningen
maken

● Engelse zinnen/expressions,
● Dagen, maanden, seizoenen

gebruiken

Let op; je krijgt de instructies
opdrachten in English
Alle aantekeningen in je schrift en
alles uit Unit 1 en 2 kan opnieuw
gevraagd worden.

Schriftelijke overhoring : ja
Weging: 2x
Herkansbaar: nee

Repetitie: ja
Weging: 4x
Herkansbaar: ja

Schriftelijke overhoring leesboek
Dawson’s Creek
Weging; 1x



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)
Over het leesboek Dawson’s
Creek krijg je een toets met
multiple choice vragen.


