
Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 
 

Vak: Duits Klas: MAVO 2 
 

Algemene 
informatie: 

Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: 

 
Rapport-periode: 2 
 
Aantal lessen per 
week: 2 
 
Methode: Na Klar! 
Leerwerk-boek 
GT/h 1-2 Deel A 
Kapitel 3 
 
Naast de vastliggende 
toetsen kunnen nog 
andere toetsen en 
Opdrachten 
plaatsvinden. Het 
gaat dan bijvoorbeeld 
om 
opdrachten, 
vaardigheidstoetsen, 
grammaticatoets, 
etc. 

 

Grammatica: 

 

Herhaling Grammatica Kapitel 1 en 2, 

en: 

 

 Kloktijden. Blz. 94 

 Het bezittelijk voornaamwoord. Blz. 

101 

  

Lernbox:  
 

 Lektion 1-3 blz. 127 

 Redemittel blz 128 

 

ERK doelen (A1): 

Je kunt namen, getallen en bekende woorden verstaan. 

Je kunt je een idee vormen van de inhoud van een korte tekst. 

Je kunt informatie over personen en plaatsen begrijpen. 

Je kunt de kloktijden opschrijven en zeggen. 

Je kunt de lettercombinaties ch, chs en de letter g uitspreken. 

Je kunt de ich- en ach-klank uitspreken. 

Je kunt de bezittelijke voornaamwoorden toepassen. 

Je kunt informatie geven over jezelf. 

Je kunt reageren op korte vragen over jezelf en anderen. 

 

Schriftelijke 

Overhoring 

Weging: 2x 

 

S.O. Kapitel 3, 

Lektion 1 t/m 3 

 

Herkansbaar: nee 



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 Grammatica:  

 

Herhaling Grammatica Kapitel 1 en 2, 

en: 

 

 Kloktijden. Blz. 94 

 Het bezittelijk voornaamwoord. Blz. 

101 

 Werkwoorden met stam op –d, - t 

blz. 112 

 Möchten. Blz. 119 

 Maanden en datum. Blz. 120 

 

Lernbox 

 

 Lektion 1-6 blz. 127-129 

Inclusief Redemittel 

Ale bovengenoemde doelen en: 
 
ERK doelen (A1): 
Je kunt informatie over personen en plaatsen begrijpen. 
Je kunt eenvoudige informatie op een poster lezen. 
Je kunt de zwakke werkwoorden met stam op –d of –t toepassen. 
Je kunt dingen opzoeken in een lijst. 
Je kunt de datum opschrijven. 
Je kunt het werkwoord möchten toepassen 
Je kunt een korte, eenvoudige kaart schrijven. 
Je kunt een kort, eenvoudig berichtje schrijven via sms, e-mail of 
andere social media. 

Repetitie 
Weging: 4x 
 
Repetitie Kapitel 
3 
 
Herkansbaar: Ja 

 


