Blok 1 7 september t/m 20 november
Jaarlaag

Vak

Leerdoelen

H4

Aardrijkskunde

Wereld
B
Gebieden op de grens
van arm en rijk
B1
Mondiale
en
Sparen
enprocessen
lenen,
pensioenen,
samengestelde rente,
huren en kopen,
inkomstenbelasting

H4

Bedrijfseconomie

H4

Duits

H4

Economie

H4

Frans

oefenen van de
vaardigheden uitbreiden
woordenschat

H4

English

Learning and improving
skills: listening, writing,
speaking and reading

H4

Geschiedenis

H1-H4 prehistorie,
oudheid en
middeleeuwe

Grammatik: - Je kunt
haben, sein, werden in
Präsens, Präteritum en
Partizip II vervoegen en
toepassen. - Je kunt de
zwakke werkwoorden in
Präsens vervoegen en
toepassen. - Je kunt de
vraagwoorden vertalen
en toepassen - Je kunt
zelfst. nw. in het
meervoud zetten. - Je
kunt de pers. vnw. in de
juiste naamval zetten en
toepassen. - Je kunt de
modale ww. vervoegen
en toepassen - Je kunt
de Konjunktiv II
vervoegen en
toepassen. - Je kunt
werkwoorden op de
juiste plek in de zin
zetten. - Je kunt
(keuze)voorzetsels in de
juiste naamval
gebruiken - Je kunt
werkwoorden met een
bepaalde naamval
herkennen en toepassen
lesbrief Jong & Oud

week 37

week 38

week 39

week 40

week 41

week 42

week 43

week 44

week 45

week 46

week 47

7-9 t/m 11-9

14-9 t/m 18-9

21-9 t/m 25-9

28-9 t/m 2-10

5-10 t/m 9-10

12-10 t/m 16-10

19-10/23-10
vakantie

26-10 t/m 30-10

2-11 t/m 6-11
Blokkadeweek

9-11 t/m 13-11
Toetsweek

16-11 t/m 20-11
ma&di nog toetsen

par 1,2 en 3 H1
HAVO 4 boek Grens
Amerika en mexico
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nchapitre 1: écouter
A: ex. 1 – 2 - 4 apprendre: voca A
(p. 42) faire : ex. 5
t/m 8

so par 1 tm 7 (30
minuten)

Oefen SO, financiële
zelfredzaamheid
hfdst 1 tm 4

Presentaties

grammaire A: ex. 9 +
11 / verbuga
apprendre :
grammaire A + voca
A
faire : ex. 10

Parler A: ex. 12 + 13
Regarder B: ex. 16 +
17 + 19 faire: ex. 14
+ 15 + 20 + 22
apprendre: voca B

PO historisch
interview inleveren
(H1+H2)

préparer une
présentation de
votre maison d’une
minute faire:
grammaire B: ex.
24a-b-c
ex. 26B
apprendre :
grammaire B + voca
B

écouter C : ex. 29 –
30 - 32 faire: ex. 33
t/m 36
apprendre: voca C

Presentaties

wel/niet
herkansbaar

vakantie

REP H1 HAVO 4
boek code 4.1.1

60 min

niet

vakantie

Financiële
Zelfredzaamheid
hfdst 1 tm 7

60 min

niet

vakantie

TV-toets
Kapitel 1 + 2

60 min.

niet

vakantie

SET Hoofdstuk 1
t/m 7. Lesbrief Jong
& Oud

120 min

niet

60 min

niet

60 min

niet

grammaire C
parler C: 41a faire:
ex. 37 + 38 + 42a-b-cd
apprendre :
grammaire C + voca
C

vakantie

tâche finale parler
chapitre 1 (p. 45)

formative grammar
test

vakantie

formative Booktest
(book 1) AND
formative reading
test

vakantie

D-toets chapitre 1
en ligne (score
minimum requis
70%)

No test

Toets H3 + H4
Middeleeuwen

H4

Maatschappijleer

Begrijpen en toepassen
waar maatschappijleer
over gaat;
maatschappelijk
probleem presenteren
gelinkt aan de
pluriforme samenleving;
Inzicht in en begrijpen
van de verschillende
leefwijzen binnen de
Nederlandse
samenleving. Begrijpen
wat cultuur betekent, en
welke cultuurverschillen
er zijn in Nederland.

H4

Natuurkunde

Beweging en krachten

H4

Nederlands

Je kent de verschillende
tekstsoorten en kunt
aangeven tot welke
soort een tekst behoort.
Je kent de opbouw van
een tekst en kunt de
verschillende
onderdelen aanwijzen.
Je kent de belangrijkste
kenmerken van
literatuur uit de
middeleeuwen en
aanwijzen in een
middeleeuws verhaal. Je
kunt de verhaallaag van
een boek analyseren.

H4
H4

Scheikunde
Spaans

H4

Tekenen

SO 1.1 t/m 1.4

Inleveren
leesautobio

H1
Persoonlijke gegevens
vragen en geven.
Vertellen wat je kunt,
wilt. Plaatsen
beschijven.

Inleveren
eindopdracht boek
1

H1
H1
H1 + H2
Voca bonustoets U1 Proefwerk Unidad 1

60 ja

Inleverdeadline
(inh)voorbereiding
presentatie en start
presentaties in duo's

vakantie

SET 'Wat is
maatschappijleer'
en 'Pluriforme
samenleving'

Verslag inleveren
experiment 3

vakantie

Proefwerk
hoofdstuk 1 en 3

60 min

niet

Toets
werkwoordspelling
(w5)

H2
H2
Voca bonustoets U2

vakantie

Eindopdracht boek 2

Toets lees- en
schrijvaardigheid
(w15%) Leren:
Vakboek: H 2,5,
10.1 en
woordenlijst

60 min

niet

vakantie
vakantie

Practicum voor cijfer H2
28/10 Inleveren
Filmpje taaltaak
spreken

H 1 en 2
Proefwerk unidad 2

60 min
60 min

niet
niet

vakantie

Proces + eindwerk
inleveren. (minimaal
20 schetsen en
Eindwerk - A2
formaat)

Toets 411 - Grieken
t/m Barok

60 min

niet

