
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 B 
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, 2 en 

3, en: 

 

 De modale hulpwerkwoorden (blz. 

12) 

 Het voltooid deelwoord (blz. 18) 

 

Lernbox:  
 

 Lektion 1-3 blz. 44-45  

 Redemittel blz. 45 

 

ERK doelen (A1): 

Je kunt in teksten informatie over personen, Zwitserland en sport 

begrijpen. 

Je kunt in filmpjes namen, getallen en bekende woorden over 

Zwitserland en sport begrijpen. 

Je kunt woorden in het Zwitsers-Duits verstaan. 

Je kunt de vormen van mögen, dürfen en können toepassen. 

Je kunt namen, getallen en bekende woorden over sportactiviteiten 

begrijpen. 

Je kunt je een idee vormen van de inhoud van een songtekst 

Je kunt sporten opzoeken in een lijst. 

Je kunt de sch, st en sp juist uitspreken. 

Je kunt het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden toepassen. 

Je kunt vragen over sport stellen en beantwoorden. 

Je kunt zeggen welke sport je leuk vindt en welke niet. 

Je kunt aangeven dat je iets niet begrijpt. 

Je kunt vertellen welke sporten je doet. 

 

Schriftelijke 

Overhoring 

Weging: 2x 

 

S.O. Kapitel 4, 

Lektion 1 t/m 3 

 

Herkansbaar: nee 



Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
 Grammatica:  

 

Herhaling Grammatica Kapitel 1, 2 en 

3, en: 

 

 De modale hulpwerkwoorden (blz. 

12) 

 Het voltooid deelwoord (blz. 18) 

 Tijdsbepaling met voorzetsels (blz. 

30) 

 Dagindeling (blz. 36) 

 

Lernbox 

 

 Lektion 1-6 blz. 44-47 Inclusief 

Redemittel 

Ale bovengenoemde doelen en: 
 
ERK doelen (A1): 
Je kunt namen en bekende woorden in een video verstaan. 
Je kunt het onderwerp bepalen van een krantenartikel over een 
jongere. 
Je kunt informatie over een zangeres, plaatsnamen en talen 
begrijpen. 
Je kunt tijdsbepalingen met de voorzetsels im, am, um toepassen. 
Je kunt in een interview over hobby’s en vrije tijd bekende woorden 
verstaan. 
Je kunt eenvoudige informatie over evenementen en 
vrijetijdsactiviteiten lezen. 
Je kunt informatie over plaatsen in Zwitserland, vrijetijdsactiviteiten 
en prijzen begrijpen. 
Je kunt woorden voor de dagindeling toepassen.  
Je kunt een eenvoudig forumbericht over je hobby’s schrijven. 
Je kunt een eenvoudige ansichtkaart schrijven met behulp van 
bekende woorden en zinnen. 

Repetitie 
Weging: 4x 
 
Repetitie Kapitel 
4 
 
Herkansbaar: Ja 

 


