
 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)   
 

Vak: Drama  Klas:  KADER leerjaar 2 

Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 

Lesperiode:  De regels in de dramales. 
 
Hoe je het beste samen kunt 
werken. 
 
Wat een scène is. 
 
Hoe je een scène moet 
voorbereiden. 
 
Wat repeteren betekent 
 
Onderstaande begrippen met 
betrekking tot spelen van 
teksttheater 
 
De grieken 
Agamemnon 
Elektra 
Orestes 
Transformeren 
Tekstkennis 
Karakter ontwikkeling 
Incasseren 
Creëren 
  

Samenwerken 
 
Repeteren 
 
Presenteren 
 
Feedback ontvangen en 
feedback geven 
 
Een verhaal structuur 
herkennen 
Je creativiteit inzetten om 
verhalen op de vloer tot leven 
te laten komen, 
 
Goed zichtbaar zijn voor het 
publiek 
 
Goed verstaanbaar zijn voor 
het publiek 
 
Je kwetsbaar op kunnen 
stellen 
 
Tips toe kunnen passen.  

 

Lesperiode: 
Periode 1 
 
Aantal lessen per week: 
 
2, Blokuur 
 
 
Extra materiaal:  
eigen dramawerkschrift  
Gemakkelijk zittende kleding  
Schoenen uit  

 

Je krijgt 3 cijfers per rapport 
periode 
 
Weging: 1 
 

1. Agamemnon 
2. Elektra 
3. Orestes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 



 

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 
Vak: Drama Klas: MAVO/HAVO 

Algemene informatie Wat je moet kennen Wat je moet kunnen Toetsing 

  Je kunt :  

Lesperiode:  
Gehele schooljaar  
 
Aantal lessen per week  
2, blokuur  
 
Extra materiaal:  
eigen dramawerkschrift  
Gemakkelijk zittende kleding  
Schoenen uit  

Basisvaardigheden 
drama/toneel  
Samenwerken in (klein) groepje  
Effectief voorbereiden  
Luisteren naar elkaar  
Luisteren naar instructie  
Vragen stellen  
Eigen verantwoordelijkheid 
nemen  
 
publieksgedrag  
Stil zijn als er gespeeld wordt  
Applaus op het juiste moment  

Een verhaal uit de 

theatergeschiedenis, 

voorbereiden, op de vloer tot 

leven laten komen, eigen 

maken en presenteren middels 

een goede samenwerking met 

je groepje 

Je krijgt drie cijfer per 
rapportperiode. 
 
Je kan per presentatie voor een 
cijfer  in totaal 10 punten 
verdienen voor: 
 
Zichtbaarheid:        max 2 punten 
Verstaanbaarheid: max 2 punten 
Inleving:                   max 2 punten 
In je rol blijven:      max  2 punten 
transformeren :     Max 2 punten 
 
Heb je voor deze 5 onderdelen 
alle punten binnen? Dan is het 
cijfer een 10.  
 

 

 


