Nederlands
1) Hoeveel uur wordt het vak gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)? Havo/Vwo?
In de bovenbouw krijg je tussen de 3 en 4 uur Nederlands per week.
2) Hoe wordt het vak afgesloten? Alleen Schoolexamens, ook CE? Mondelinge en/of schriftelijke
toetsen, practica?
Het vak Nederlands wordt afgesloten met schoolexamens: het schrijven van een gedocumenteerd
betoog, het geven van een mondelinge betogende presentatie, een mondeling en een schriftelijk
literatuurexamen. Het CSE is een examen begrijpend lezen.
3) Hoeveel toetsen/projecten en wat voor soort toetsen zijn er per jaar?
n de bovenbouw krijg je in ieder geval drie leestoetsen per jaar, maar je geeft ook presentaties, je
schrijft teksten (met aandacht voor formulering en spelling). Daarnaast is er veel aandacht voor het
lezen van fictie en literatuurgeschiedenis.
4) Welke thema’s komen aan bod?
Lezen, presenteren, schrijven, literatuur.
5) Welke vaardigheden komen aan bod?
Lezen (begrijpend en fictie), presenteren, schrijven.
6) Hoeveel huiswerk wordt er gegeven?
Je krijgt bij Nederlands niet veel huiswerk, maar er wordt wel van je verwacht dat je zelf werkt aan je
leesdossier en andere langer lopende projecten. Goed plannen is daarbij esssentieel.
7) Waar moet je goed in zijn als je het vak wilt kiezen?
Als je regelmatig leest - boeken, de krant, nieuwsapps - zal dat je taalniveau zeker ten goede komen.
8) Wat zijn de valkuilen, waar struikelen de meeste leerlingen over?
Veel leerlingen denken dat Nederlands een 'makkelijk' vak is, maar vooral het CSE Begrijpend Lezen is
een pittig examen, dat vraagt om een gedegen voorbereiding.
9) Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de leerling?
Als je de Nederlandse taal goed beheerst, zowel mondeling als schriftelijk, is dat een groot voordeel
bij elke studie en beroep
10) Voor welke studies en beroepen is het vak nuttig/verplicht?
Nederlands is nuttig voor alle studies, aangezien alle kennis via taal wordt overgebracht.
11) Extra informatie.

