
 

  

 
  

       

 

 

 Modulegids  

jaar 2, periode 2  

  



Art of History                                   Core module 

 

Periode(s): 2 

Level: 

Teacher(s): Jasper Beckeringh, Wiebe Sabelis, Ananda van der Pluijm 

 

Content and activities 

 

So far, man has been the only animal that was able to ‘see’ the tool within the stone before it started 
flint knapping it into the shape of an axe, or somewhat later, a statue. Throughout history, ideas have 
been the lifeblood of our actions. They are of major importance in understanding mankind’s mental 
development. As a school therefore, we decided to develop a module that identifies and discusses the 
core ideas and inventions that have had a long-term influence on the way that we have thought and 
lived. This period we will build on the previous eras in history. We will discuss the ascent of reason in the 
enlightenment, the critique of man of the romantics and the fear of man after World War I of modernity. 
The approach is that we seek to understand these periods by looking at the dominant influential ideas of 
that time and how these were expressed through (two-dimensional) art. Visual arts reflect thought, 
knowledge and skills in society. By studying different worldviews and views on humanity, the student will 
obtain a theoretical background in art history and philosophy, and practical creative skills. 
Every different era will be examined in three week blocks. The first week we lay the foundation by 
studying theory for contextualisation. The second and third week the students work on putting the ideas 
into a painting. The practical assignment encourages the student to create sketches and technical studies 
in different styles, techniques and materials. The student will learn different uses of colour and lines, 
anatomy and symmetry, narration, perspective and ratio. Materials used are watercolour, siberian chalk, 
conte chalk, pencil and ink.  
 
 

Materials 

The students will use a dummy and digital materials (i.e. laptops or school computers). We will provide 
digital textbooks, sources and workbooks.  

 

Assessment 

The individual assessment consists of a mindmap per historical era containing the main ideas and events. 
Feedback from teachers and fellow students are integrated in each lesson. Also regular formative 
assessments are built in the module to keep track of students their progress. The final assessment 
consists the artwork, sketches, technical skills and originality. Focus of the assessment will be the ability 
to use imagination, skill and knowledge to visualize different points of view.  
 

 

Leerdoelen 

Algemeen Modulespecifiek 

Mens en Maatschappij 

● Kerndoel 37: Historische 
basiskennis 

● Kerndoel 40: Omgaan met 
historische bronnen 

 

Engels 

Kennis 

 
● De leerling kent een aantal van de bekendste 

denkers uit de geschiedenis (van de Filosofie) en 
de invloed van hun ideeën op hun eigen tijd tot 
het heden; 



● Kerndoel 12: Woordverwerving  
● Kerndoel 13: Lezen en luisteren  
● Kerndoel 14: Omgaan met 

informatiebronnen  
 
Kunst en Cultuur 

● Kerndoel 48: Produceren van kunst 
● Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk 

presenteren  
● Kerndoel 50: Leren kijken en 

luisteren naar kunst 
● Kerndoel 52: Reflecteren op 

kunstzinnig werken 
 

● De leerling kent een viertal belangrijke 
kenmerkende aspecten uit het Nederlandse 
geschiedenisonderwijs; 

● De leerling kent een minimum van 40 nieuwe 
module gerelateerde woorden in het Engels 

● De leerling  weet hoe kunstenaars in 
verschillende historische 
periodes  wereldbeelden weergaven 

● De leerling kent de verschillende typen van 
denken en kunst in historische periodes 

● De leerling is zich bewust van het feit dat 
beeldende kunst gemaakt wordt in relatie tot 
de toeschouwer 

● De leerling kent de kenmerken van en 
verschillen tussen de historische periodes 
m.b.t.  vorm, techniek en materiaal 

● De leerling kent de begrippen anatomie, 
symmetrie, narrativiteit, perspectief en ratio 

 
 

Vaardigheden 

● De leerling kan drie tijdvakken van het 
Nederlandse geschiedenisonderwijs 
onderscheiden van en koppelen aan de 
tijdperken van de internationale geschiedenis 
(Enlightenment, Romanticism, Modernity); 

● De leerling kan met digitale leermiddelen 
werken 

● De leerling weet kritisch een select aantal 
bronnen te interpreteren, contextualiseren en 
bevragen.  

● De leerling is zich bewust van de complexiteit 
van geschiedenis en de rol van perspectief erin; 

● De leerling kan beeldend werk maken met 
verschillende, materialen en technieken als 
middel om inzichtelijk te maken 

● De leerling kan de betekenis van een kunstwerk 
in relatie tot de tijd en de (sub)cultuur waarin 
het is ontstaan duiden 

● De leerling kan een wereldbeeld visualiseren  
● De leerling kan werken met potlood, aquarel, 

siberisch krijt, conté krijt en pen 
● De leerling kan perspectief tekenen, een 

mensfiguur afbeelden, schetsen, atmosferisch 
perspectief en gulden snede toepassen 

● De leerling kan een specifieke stijl toepassen 
door verschillend gebruik van kleur en lijn 

● De leerling kan een mening geven over eigen 
product en werkproces en over dat van 
groepsgenoten 

http://ko.slo.nl/vakgebieden/00002/00003/00002/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00002/00003/00003/
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http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00001/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00006/00002/00002/
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● De leerling kan door middel van schetsen een 
werkboek bijhouden waarin te zien is hoe zijn 
werk zich ontwikkelt 

 
● De leerling kan een mening geven over eigen 

product en werkproces en over dat van 
groepsgenoten; 

● De leerling kan door middel van schrijven een 
portfolio bijhouden waarin te zien is hoe 
zijn/haar werk zich ontwikkelt. 

Attitudedoelen  

- De leerling heeft kritische analytisch en onderzoekende houding en baseert mening op empirische 
observatie 

- De leerling heeft het geduld om het eigen oordeel uit te stellen en ideeën van anderen serieus af te 

wegen 

- De leerling zet zich in om een inclusieve, open en betrokken sfeer neer te zetten in de groep 

- De leerling accepteert hulp van en helpt anderen bij het vergroten van de Engelse taalvaardigheid 

- De leerling ziet het vergroten van de Engelse taalvaardigheid als een continu proces. 

 

Deze module sluit aan bij een aantal attitudedoelen uit het advies Onderwijs2032:  

 

Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten: Toekomstgericht onderwijs maakt 

leerlingen digitaal vaardig en ‘mediawijs’. Dat is nodig, want ze leven in een wereld waarin nieuwe 

technologieën en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en werkende leven van 

iedereen. 

 
Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te kijken: 

De culturele diversiteit in de samenleving wordt steeds groter. Tegelijk is sprake van individualisering: 
burgers ontlenen hun identiteit steeds minder aan hun godsdienst. Op welke waarden baseren ze hun 

doen en denken? Het onderwijs van de toekomst besteedt niet alleen aandacht aan de waarden van 

de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook 
sociale vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip voor andere culturen. In het toekomstige 

onderwijs ligt de nadruk meer dan nu op leren deelnemen aan de democratische samenleving en 
respect voor elkaar hebben. 

 

 

  



Heelal - inleiding in de natuurwetenschappen     Kernmodule 2  

  

Periode(s): 1 & 2  - 2 lessen per week   
 

Niveau: 2de jaar             

Ingangseisen:  geen 
 

Docent(en): Lisette & Sara       

  
  
Inhoud en activiteiten  

De module Heelal is een inleiding in de natuurwetenschappen. De natuurwetenschappen is een 
verzamelnaam voor de wetenschappen natuurkunde, scheikunde en biologie. Het thema heelal wordt bij 
het behandelen van verschillende onderwerpen uit de natuurwetenschappen gebruikt als uitgangspunt. 
De module is opgebouwd uit 5 thema’s. 
 

De doelen  van de module zijn 
 Thema 1: de planeten 

Een overzicht bieden van de bouw van het heelal, en welke structuren we hierin aantreffen. De 
aarde staat “scheef” en draait om de zon. De maan draait weer om de aarde. We zoeken uit 
welke invloed deze draaiingen hebben op de aarde. Waarom bestaan er bijvoorbeeld niet overal 
op de wereld seizoenen? En waardoor is het zomers langer licht dan ‘s winters? Op welke manier 
beschermt de aarde zich tegen verschillende invloeden vanuit het heelal. 

 Thema 2: het leven 
Een beknopte inleiding geven over het leven op aarde. Wat is leven? En welke kenmerken van de 
aarde heeft leven mogelijk gemaakt? Deze begrippen worden behandeld met verschillende 
biologische microscopie practica. 

 Thema 3: de deeltjes 
Hoe is de wereld om ons heen opgebouwd. Wat zijn die verschillende deeltjes? En hoe gedragen 
ze zich. Deze begrippen worden behandeld met behulp van veel verschillende scheikundige 
practica.   

 Thema 4: Telescool 
Een eerste kennismaking met sterrenkundige waarneemtechnieken. Technieken van duizenden 
jaren oud, maar ook met behulp van moderne apparatuur. 

 
 
 
Lesmateriaal  

 Literatuur en andere lesmaterialen worden digitaal of in de klas uitgedeeld. 
 

Evaluatie  

 

De individuele beoordeling is opgebouwd uit 4 beoordelingsmomenten: 4 thema-opdrachten. 
 

Vier thema-opdrachten: 
Elk thema beslaat ongeveer 4 weken. Aan het einde van een thema moet de thema-opdracht worden 
ingeleverd. Deze worden individueel gemaakt.Thema-opdrachten zijn het ontwerpen van een eigen 
planeet, het maken van biologische tekeningen, een labjournaal bijhouden, en het bouwen van een 
telescoop.  
 

 



Leerdoelen 

Algemeen Modulespecifiek 

Rekenen en wiskunde 
Kerndoel 22: De leerling leert de structuur 
en de samenhang te doorzien van positieve 
en negatieve getallen, decimale getallen, 
breuken, procenten en verhoudingen en 
leert ermee te werken in zinvolle en 
praktische situaties. 
Leerdoel 24: De leerling leert meten, leert 
structuur en samenhang doorzien van het 
metriek stelsel en leert rekenen met maten 
voor grootheden die gangbaar zijn in 
relevante toepassingen. 
Mens en natuur  
Kerndoel 29: De leerling leert kennis te 
verwerven over en inzicht te verkrijgen in 
sleutelbegrippen uit het gebied van de 
levende en niet-levende natuur, en leert 
deze sleutelbegrippen te verbinden met 
situaties in het dagelijks leven. 
Kerndoel 32: De leerling leert te werken met 
theorieën en modellen door onderzoek te 
doen naar natuurkundige en scheikundige 
verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, 
beweging, energie en materie. 
Leerdoel 33: 
De leerling leert door onderzoek kennis te 
verwerven over voor hem relevante 
technische producten en systemen, leert 
deze kennis naar waarde te schatten en op 
planmatige wijze 
een technisch product te ontwerpen en te 
maken. 

Kennis 
 het inzichtelijk maken van de plaats en beweging 

van de aarde in het zonnestelsel die 
natuurverschijnselen beïnvloeden en in stand 
houden; 

 het verklaren van het bewegen, vallen en 
aantrekken van voorwerpen vanuit de 
zwaartekracht; 

 het inzichtelijk maken welke eigenschappen licht en 
straling hebben en voor welke toepassingen deze 
gebruikt kunnen worden. 

 eigenschappen van stoffen en veranderingen 
daarin verklaren aan de hand van het gedrag van 
de deeltjes van die stoffen (het deeltjesmodel) 

 het uitleggen van wat organismen zijn, waaruit 
deze zijn opgebouwd en hun belangrijkste 
eigenschappen zijn; de verschillen tussen 
verschillende levensvormen benoemen 

 

Vaardigheden 
 Het ontwerpen van een uitvoerbaar product, het 

uitvoeren van een plan, het product testen en op 
het eindproduct reflecteren. 

 Het bouwen van een model naar aanleiding van de 
kenmerken van de werkelijkheid. 

 Het herkennen van en gebruiken van 
verhoudingsvraagstukken. 

 Het rekenen in de meetkunde met het gebruik met 
bijbehorende vaktaal, met name met het 
omrekenen met verschillende eenheden. 

 

De leerling leert elementaire onderdelen van 21e 
eeuwse vaardigheden (bron: 21stcenturyskills.nl) 
basaal beheersen, namelijk.: 
 Samenwerking:  het onderhandelen, taken 

verdelen, luisteren naar ideeën en kennis delen 
met  anderen, en integratie van kennis in een 
samenhangend geheel. Leerlingen hebben elkaar 
nodig om tot een product te komen. 

 Ict-gebruik: het opzoeken, analyseren, 
interpreteren en synthetiseren van informatie op 
het internet; het gebruiken van van 
computersimulaties om complexe verschijnselen te 
onderzoeken. 

 Probleemoplossend denken en creativiteit: het 
samenstellen van een complex product dat voldoet 
aan vooraf gestelde eisen. 



 Planmatig werken: zichzelf kunnen aansturen en de 
verantwoordelijkheid nemen in projecten die een 
langere termijn bestrijken.  

Attitudedoelen 
 De leerling is zich ervan bewust dat er voor elke les leerdoelen zijn opgesteld. De leerling laat 

verantwoordelijkheid zien in het tot zich nemen van de leerdoelen en het reflecteren op het 
behalen van deze leerdoelen. 

 Rekeninghoudend met de kwaliteit van de te maken opdracht, maakt de leerling een 
doordachte tijdsplanning 

 De leerling ziet het maken van fouten als een onderdeel van het leerproces; als een mogelijk 
om een leerdoel te behalen. 

 De leerling werkt samen met andere leerlingen en helpt anderen, of vraagt hulp aan anderen, 
en kan deze rollen ook afwisselen. 

 De leerling kijkt naar zijn eigen werkhouding en brengt in kaart wat zijn of haar sterke kanten 
en valkuilen zijn. 

  



Programmeren 3: Data & Statistiek 

 

Leerjaar  2  
Periode(s)  2 

Docent(en) Berry Nieskens, Margot Rijnierse 
Ingangseisen  Programmeren 2    

  

Inhoud en activiteiten  

Het analyseren van data is een belangrijke vaardigheid in de wetenschapswereld. Computers zijn daarbij 

een onmisbaar hulpmiddel. In deze module leer je hoe je data kan analyseren en visualiseren. Daarbij 

gebruik je de programmeertaal Python en de omgeving Jupyter Notebook, een veelgebruikte combinatie 
in de wereld van de datawetenschap. De theoretische basis die je daarvoor nodig hebt omvat onder 
meer kennis van diagrammen, correlatie en centrummaten.  

 

Lesmateriaal  

Je krijgt instructie en oefenopgaven op het gebied van statistiek en programmeeropdrachten in 

Notebooks aangereikt. Deze worden door de docenten zelf ontwikkeld of samengesteld uit online 

bronnen 

 

Evaluatie  

Theorietoets: De theorie omtrent statistiek en programmeerconcepten wordt schriftelijk getoetst. 

Praktische opdracht: Je maakt een praktische opdracht waarin je het verzamelen, analyseren en 
visualiseren van data toepast.  

Beide onderdelen moeten met minimaal een Basis worden afgesloten om deze module te kunnen 
behalen. 

  

Opmerkingen  

 

 

Leerdoelen 

 

Modulespecifieke doelen  

 

Kennis  

 

Ik 

- herinner me de definitie van het begrip data 
- herken voorbeelden van  

kwalitatieve en kwantitatieve data en kan ze 
classificeren 

- kan de overgang van data naar informatie 
uitleggen 

- kan de onderstaande begrippen vergelijken 
(verschillen en overeenkomsten benoemen) en 
toelichten (voorbeelden geven): 

- Census en sample 
- Vector (array) en matrix 
- Univariaat en bivariaat 

Rekenen en wiskunde 
Statistiek: 



- kan onderstaande diagrammen aflezen en 
tekenen: 

- beelddiagram 
- staafdiagram  
- histogram 
- lijndiagram 
- steelbladdiagram 
- cirkeldiagram 
- spreidingsdiagram 

- kan een frequentietabel en het bijbehorende 
histogram maken 

- kent de centrummaten gemiddelde, mediaan 
en modus en kan deze voor een rij getallen 
berekenen 
 

 

 

- kan rekenen met grote getallen 
- kan gegevens uit tabellen combineren, zodat 

nieuwe informatie verkregen wordt 
- weet aan welke eisen een grafiek moet voldoen 

zo, dat geen misleidende indruk ontstaat 
- weet dat verkeerd gebruik van grafische 

verwerking een misleidende indruk kan geven 
over het cijfermateriaal 

- kan de centrummaten gemiddelde, mediaan en 
modus bij een frequentietabel berekenen 

- kent de begrippen 1e kwartiel en 3e kwartiel en 
kan deze berekenen bij een dataverzameling 

- kan de spreidingsmaten kwartielafstand en 
spreidingsbreedte berekenen 

- kan een boxplot tekenen en aflezen 
- kan een conclusie trekken uit een figuur met 

één of meer boxplots 
- weet wat een spreidingsdiagram is en kan hier 

informatie uit aflezen 
- kan in een spreidingsdiagram de gegevens van 

een populatie waar is gekeken naar twee 
kenmerken verwerken  
 

Vakspecifieke vaardigheden  

 

Programmeren (Python/Numpy/Matplotlib in Jupyter) 

- kan data uit een online bron verzamelen in een 
vector (list) of matrix 

- kan centrummaten van een reeks berekenen 
met behulp van Numpy 

- kan van een reeks de volgende diagrammen 
plotten met behulp van de module Pyplot: 

- Lijndiagram 
- Staafdiagram 



- Histogram 
- Scatter plot  
- Box plot 

 

   

    

  



Spaans 2    

  

Periode(s):        2 

Niveau:             A1  

Ingangseisen:   Spaans 1 

Docent(en):            Mevr. D. Bot & Dhr. P. Waegeneire 

  

  

Inhoud en activiteiten 

 

In deze module leren de leerlingen over de Spaanse taal en cultuur. De module heeft als thema: el 
mundo a mi alrededor (de wereld om ons heen). De leerling leert spreken en lezen over zaken die zich in 

zijn of haar directe omgeving bevinden. In deze periode komen twee vaardigheden aan bod: 

leesvaardigheid en spreekvaardigheid (presenteren). Per vaardigheid werken de leerlingen aan de 
volgende subdoelen:  

 

Leesvaardigheid (A1):  

 

1. Ik kan korte, informatieve teksten over personen en plaatsen begrijpen. 
2. Ik kan me een idee vormen van de inhoud van een korte tekst die waar mogelijk visueel wordt 

ondersteund.  
 

Spreekvaardigheid (A1):  

 

1. Ik kan in simpele zinnen iets beschrijven.  

2. Ik kan eenvoudige informatie geven over mezelf. 
 

Lesmateriaal  

 

Het lesmateriaal bevindt zich in classroom en bestaat o.a. uit woordenlijsten, oefenmateriaal en 

oefeningen waarmee leerlingen de (grammaticale) structuren leren die ze nodig hebben om dit doel te 

behalen. Leerlingen kunnen vanaf het begin van de module kiezen of ze op niveau basis, gevorderd of 
expert willen werken. Op die manier kan iedereen op zijn of haar eigen niveau bediend worden. 

 

Evaluatie  

 

1. De eerste drie weken werken de leerlingen aan leesvaardigheid. In de week van 10 december is 
de eerste mogelijkheid om dit deel van de module af te sluiten met een leestoets.   

2. In week 5 vindt de assessment plaats. Dit zal een presentatie zijn over een onderwerp uit de 

directe omgeving van de leerling (huis, buurt, school, etc). De leerling wordt spontaan gevraagd 
een presentatie te houden, zodat de actieve beheersing van de taal gemeten kan worden.  

3. Voor aanvang van de assessment, worden vergelijkbare opdrachten in de lessen gedaan. Dit zijn 
voor de leerling kansen om te kijken of hij/zij op het goede niveau bezig is.  

4. Beide onderdelen worden beoordeeld met een basis, gevorderd of expert. Het laagste onderdeel 

bepaalt het eindniveau.  

5. Bij een eindbeoordeling op Expert niveau wordt de leerling de kans geboden om een Excellentie-

opdracht te doen.  
 



Opmerkingen  

 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

Kerndoel 12 

De leerling leert strategieën te 

gebruiken voor het uitbreiden van zijn 

Spaanse woordenschat. 

 

Kerndoel 13 

De leerling leert in Spaanstalige 

schriftelijke en digitale bronnen 

informatie te zoeken, te ordenen en te 

beoordelen op waarde voor hemzelf en 

anderen.  

 

Kerndoel 14:  

De leerling leert in spreektaal anderen 

een beeld te geven van zijn dagelijks 

leven.  

 

Kerndoel 15:  

De leerling leert in spreektaal anderen 

een beeld te geven van zijn dagelijks 

leven.  

 

 

 

Kennis  

- De leerling kan het doel benoemen van Spaanstalige 

krantenberichten en een globaal beeld krijgen van de 

inhoud van eenvoudige krantenberichten.  

- De leerling kan over voorwerpen uit de directe 

omgeving een presentatie geven.  

- De leerling breidt zijn woordenschat uit met behulp 

van aangeboden woordenlijsten.  

 

 

Grammatica 

- De leerling gebruikt regelmatige werkwoorden 

in de tegenwoordige tijd.  

- De leerling kent een aantal veel voorkomende 

onregelmatige werkwoorden.  

- De leerling gebruikt voorzetsels om aan te 

geven waar iets zich bevindt. 

- De leerling gebruikt in zijn beschrijvingen 

bijvoeglijke naamwoorden.  

 

 

Vaardigheden  

- De leerling kan voorwerpen beschrijven.  

- De leerling kan de plaats van voorwerpen 
aangeven.  

- De leerling kan omgaan met verschillende 
soorten teksten, ook al zijn veel woorden in die 
teksten nog onduidelijk.  

- De leerling kan conclusies trekken over de 
inhoud van een tekst en zich daarbij baseren op 
titels, afbeeldingen, woorden die hij/zij kent uit 
een andere taal, etc.  

 



Attitudedoelen  

- De leerling voelt zich veilig om in de Spaanse taal te communiceren; 

- De leerling is betrokken en is bereid de Spaanse taal in de klas te gebruiken; 

- De leerling heeft een onderzoekende houding; 

- De leerling accepteert hulp van en helpt anderen bij het vergroten van de Spaanse 

taalvaardigheid; 

- De leerling ziet het vergroten van de Spaanse taalvaardigheid als een continu proces.  

- De leerling plant en organiseert zijn werk zelfstandig en maakt daarin verantwoorde keuzes.  

 

 

  



Taal en Leesdossier Jaar 2 Periode 2     Verplichte module 

  

Periode(s):        2  

Niveau:              2             

Ingangseisen:  n.v.t.  

Docent(en): Paul Grijzenhout, WIebe Sabelis, 

Monique van Schaik 

  

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

In deze module lezen de leerlingen 3 boeken, en werken ze aan het verbeteren van hun taalvaardigheid. 

De nadruk ligt in deze module op het belevend leren lezen. Door op hun leeservaringen te reflecteren en 

deze met de klas te delen zullen de leerlingen een beter beeld krijgen van de typen boeken die hen 

aanspreken. Hieraan gekoppeld werken de leerlingen ook aan opdrachten om hun Nederlandse 

taalvaardigheid te vergroten. Door samen een syllabus met short stories te lezen worden leerlingen 

getraind in het met de juiste terminologie analyseren van de door hun gelezen boeken. 

 

Daarnaast is er in deze module ruimte om in (her)schrijfrondes te werken aan de (eind)opdrachten van 

de module Heelal. De leerlingen zullen worden begeleid op de gebieden feedback geven en ontvangen, 

vorm en taalverzorging. 

 

Lesmateriaal  

OBA-pas 

 

2 Nederlandse boeken naar keuze 

1 Engels boek naar keuze 

1 Syllabus met short stories 

Evaluatie  

 

● 1 Engelse verwerkingsopdracht  

● 1 Nederlandse verwerkingsopdracht 

●  Een balansverslag 

 

Opmerkingen  

 

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  



1. De leerling leert zich mondeling en 

schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 2. 

De leerling leert zich te houden aan 

conventies (spelling, grammaticaal 

correcte zinnen, woordgebruik) en leert 

het belang van die conventies te zien.  

8. De leerling leert verhalen, gedichten 

en informatieve teksten te lezen die 

aan zijn belangstelling tegemoet komen 

en zijn belevingswereld uitbreiden. 

 9. De leerling leert taalactiviteiten 

(spreken, luisteren, schrijven en lezen) 

planmatig voor te bereiden en uit te 

voeren.  

10. De leerling leert te reflecteren op 

de manier waarop hij zijn 

taalactiviteiten uitvoert en leert, op 

grond daarvan en van reacties van 

anderen, conclusies te trekken voor het 

uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. 

11. De leerling leert strategieën te 

gebruiken voor het uitbreiden van zijn 

Engelse woordenschat.  

12. De leerling leert strategieën te 

gebruiken bij het verwerven van 

informatie uit gesproken en geschreven 

Engelstalige teksten 

Kennis  

 

 

 

De leerling krijgt inzicht in het brede aanbod 

aan literatuur binnen de OBA 

 

De leerling weet boeken weet hoe de boeken in de 

OBA zijn geclassificeerd.  

 

De leerling kan door hem uitgekozen boeken in de 

OBA vinden. 

 

De leerling kan boeken aanvragen of reserveren.  

 

 

 

Vakvaardigheden 

  

De leerling leert te reflecteren op zijn of haar eigen 

leessmaak. 

 

De leerling kan zijn of haar leeservaring en interpretatie 

delen met anderen. 

 

De leerling ontwikkelt een reflecterende leesmanier. 

 

De leerling kan zijn/haar persoonlijke ervaringen en 

waardeoordeel zorgvuldig formuleren en 

onderbouwen. 

 



Attitudedoelen  

 

De leerling werkt aan het vergroten van zijn/haar leesplezier. 

De leerling staat open voor interpretaties die afwijken van die van hem/haarzelf 

   

    

  



Taalkunde Remedial Module     Kernmodule  

  

Periode(s):      1    

Niveau:            1   

Ingangseisen:  

geen 

 

Docent(en):    M. 

van Schaik, M. 

Beunk, P. 

Grijzenhout   

      

  

  

Inhoud en activiteiten  

In deze module werken de leerlingen aan het verbeteren van hun grammaticale en spellingvaardigheden 

in de Nederlandse taal. Om een breder begrip op te bouwen van de grammaticale overeenkomsten en 

verschillen tussen verschillende moderne talen, worden er bruggen geslagen naar de talen Engels en 

Spaans. 

 

Lesmateriaal  

Door de leerkrachten ontwikkeld lesmateriaal en oefenmateriaal uit de verschillende methodes voor 
Nederlands, Engels en Spaans. 

 

Evaluatie 

Voor feedback: 

● Vorderingen in het logboek; 

● na iedere les een poster met toegepaste grammatica- en spellingsregels. 
 

Om de module te behalen zal de leerling >70% goed moeten scoren op de toets die in de laatste les 

wordt afgenomen. 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  



1. De leerling leert zich te houden aan 

conventies (spelling, grammaticaal 

correcte zinnen, woordgebruik) en 

leert het belang van die conventies te 

zien. 

2. De leerling leert te reflecteren op de 

manier waarop hij zijn taalactiviteiten 

uitvoert en leert, op grond daarvan en 

van reacties van anderen, conclusies te 

trekken voor het uitvoeren van nieuwe 

taalactiviteiten. 

Kennis  

 

1. De leerling bevindt zich op 

referentieniveau 2F (‘beheerst nog 

niet alle spellingsproblemen, heeft 

kennis van de lijdende, bedrijvende en 

vragende vorm, en beheerst moeilijke 

gevallen van de persoonsvorm’) 

2. De leerling is in staat te formuleren 

aan welke onderdelen van de spelling- 

en grammaticaregels hij aandacht zal 

moeten blijven schenken. 

 

Vakvaardigheden 

 

1. De leerling leert (eigen) teksten kritisch 

te beschouwen wat betreft grammatica 

en spelling. 

2. De leerling leert het belang van 

correcte toepassing van de spelling- en 

grammaticaregels in te zien. 

 

  



Attitudedoelen  

 

1. De leerling heeft een kritische houding jegens door hem geschreven teksten. 

2. De leerling is bereid ten alle tijden spelling- en grammaticaregels toe te passen in door 

hem geschreven teksten.  

   

    

 


