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Naam module: Big History     Kernmodule 

  

Periode(s):        1-4  

Niveau:             3 H/V   

Ingangseisen:  Geen  

Docent(en):       Anna Tuenter, Rutger Gommers, Koen van Bemmelen 

 

      

  

  

Inhoud 

During the module Big History, students will journey through the 13.7 billion year history of the 

universe, and learn to understand and question big ideas on the origins of the Universe, Earth, life and 

mankind. By understanding the bigger picture, they will learn to reflect on the responsibilities humans 

have towards planet Earth, and learn to speculate on the future.  

 

Starting from the Big Bang, Big History will take student  across 10 periods (so-called units) of the history 

of the universe to study how the universe changed from a glowing hot soup of elementary particles to 

the staggeringly complex world that we have today. Along the way, students will get acquainted with all 

major disciplines of sciences - from physics, chemistry, geology and biology, to history and philosophy. 

 

Big History is a core module (kernmodule) that is taught in English. The module is spread out over four 

periods in a chronological fashion. In period 2, we plan to cover: 

 

● Unit 4: The formation of Earth and the Solar System (4.6 billion years ago) 

● Unit 5: Life (3.8 billion years ago) 
 

Lesmateriaal 

Big History builds on the lesson materials developed by the Big History Project. In addition, the teachers 

will develop lesson materials of their own to suit the more in-depth, disciplinary approach to some 

events in the Big History timeline. 

 

Evaluatie 

Each unit is concluded with a Unit assignment by which students demonstrate unit-specific knowledge 

and skills together with a summary of events. For example, for Unit 4, students will write a background 

article on the volcanic activity on Bali. 



 

 

 

Additionally, throughout the year students will work on a course assignment called a Little Big History. 

This assignment consists of two parts. One part consists of a personal timeline of the history of the 

universe - stressing particular events that are of personal relevance to the student. The second part 

concerns a research essay on the entire history of a particular object, encompassing a fixed number of 

units. 

 

Opmerkingen 

Please note that Big History is taught for the first time and is still under development. That means that 

specific content or assignments are still subject to change over the course of the year. 

  

Leerdoelen  

Kerndoelen  Modulespecifieke doelen  

Engels 

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. 

13. De leerling leert in Engelstalige 

schriftelijke en digitale bronnen 

informatie te zoeken, te ordenen en te 

beoordelen op waarde voor hemzelf en 

voor anderen. 

 

Vakinhoudelijk 

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. 

 

30. De leerling leert dat mensen, dieren 

en planten in wisselwerking staan met 

elkaar en hun omgeving (milieu), en dat 

technologische en 

natuurwetenschappelijke toepassingen 

Globaal 

● Students can globally describe the history of the 

universe following the 10 units of the Big 

History timeline 

● Students learn to describe the course of history 

using overarching concepts (e.g. complexity, 

claim testers, Goldilocks conditions) 

● Students can describe the geological 

development of the early Earth (4.6 billion 

years ago-present) 

● Students can describe the evolution of life on 

Earth (3,8 billion years ago - present) 

 

Kennis 

● Students can describe the formation of our 

Solar System and the early Earth. 

● Students can describe geological processes 

such as plate tectonics, volcanic activity and 

earthquakes 

● Students can list the necessary ingredients for 

the emergence of life 

● Students can name and apply the eight basic 

levels of biological classification (taxonomy) 

● Students can explain and apply the key 

principles of evolution by natural selection as 

explained by Charles Darwin 



 

 

de duurzame kwaliteit daarvan zowel 

positief als negatief kunnen 

beïnvloeden. 

● Students can interpret and construct 

phylogenetic trees (diagrams that represent 

evolutionary relationships among organisms) 

 

 

Vakvaardigheden 

● Students can use sources to make a coherent 

scientific argument 

● Students can study different kind of cells with 

the light microscope 

● Students can make schematic drawings of these 

cells, guided by biological rules 

 

  

Attitudedoelen  

● Students learn to dissect claims about knowledge using claim testers (intuition, authority, 

evidence and logic) 

● Students learn to appreciate the duration of periods in the history of the universe in 

relation to one another 

● Students learn to identify the personal significance of historical events 

 

      



 

 

 
Duits 1 

Periode 2 

Niveau A1 

Ingangseisen: geen 

Docenten: Pascal Waegeneire – Irma Wondergem 

  

OPZET MODULE EN EVALUATIE 

 

Hartelijk welkom in de module Duits 1. In deze modulegids krijg je meer uitleg over de opzet van de 

module. Het betreft vanzelfsprekend een module voor beginners op niveau A1 van het ERK (Europees 

Referentiekader). De focus ligt op spreken, gesprekken voeren en luisteren. Aan de hand van korte, 

opbouwende online-oefeningen en communicatieve instructie van je docenten verhoog je je Duitse 

taalvaardigheid. Je opgedane taalvaardigheid deel je met je docenten in een taalportfolio. Goed nieuws, 

want dit betekent dat er geen eindopdracht is. Je taalportfolio moet je echter heel goed bijhouden. Je 

docenten verwachten namelijk dat je het elke week aanvult met de volgende elementen: 

 

1. Het script van een gesprek in het Duits. In het begin van de les krijg je te horen waarover dat 

gesprek moet gaan. Dit script bereid je met een medeleerling voor.  

2. Een video van je script. Dit is dus een gesprek in het Duits. Hou rekening met de natuurlijkheid 

van je video en zorg voor een passende achtergrond en rekwisieten. Hoe echter, hoe natuurlijker! 

Hoe creatiever, hoe leuker! Je video wordt aan de hand van de beoordelingsrubric Duits 1 

beoordeeld. Een voorbeeld van een leuke video krijg je in de eerste les te zien.  

3. Een woordenlijst DE-NL gebaseerd op de woordenschat van de online-oefeningen (website + app). 

Je krijgt een voorbeeld in de eerste les.  

4. Een reflectie. Dit zijn korte vragen over de les en je voortgang binnen de module. Hier krijg je ook 

de kans om je eigen attitude in de module Duits te beoordelen. Opmerkingen van je docenten 

helpen je om deze attitude waar nodig bij te sturen zodat je de module met een mooi en 

bevredigend resultaat kunt afsluiten.  

BEOORDELINGSRUBRIC 

Beoordelingsrubric Duits 1 

 Basis  Gevorderd  Expert 

Spreken en gesprekken voeren (A1)  

Woordenschat  
 

 

Ik spreek in korte zinnen 
om mijn boodschap over 
te brengen.  

Ik spreek in eenvoudige 
zinnen om mijn 
boodschap over te 
brengen. Ik gebruik 

Ik spreek in zinnen om 
mijn boodschap over te 
brengen, gebruik 
compensatiestrategieën 



 

 

verbindingswoorden om 
structuur aan te brengen 
in mijn verhaal.   

om woorden die ik niet 
ken te compenseren en 
gebruik 
verbindingswoorden om 
structuur aan te brengen 
in mijn verhaal.  

Vloeiendheid  Ik spreek met 
tussenpozen om na te 
denken.  
Mijn uitspraak is sterk 
gekleurd maar verstoort 
de communciatie slechts 
af en toe. 

Ik spreek redelijk 
vloeiend, met slechts af 
en toe een pauze om na te 
denken.  
Mijn uitspraak is neutraal 
en bevordert een vlotte 
communicatie.  

Ik spreek 
vloeiend op A1 niveau.  
Mijn uitspraak benadert 
de uitspraak van een 
moedertaalspreker. De 
communicatie is 
gegarandeerd.  

Grammaticale 
correctheid 

Ik gebruik grammaticale 
constructies op zeer 
eenvoudig (repetitief) 
niveau. Ik gebruik de 
grammaticale structuren 
uit de module correct.  

Ik gebruik een paar 
verschillende 
grammaticale 
constructies correct in 
mijn taaluitingen. Ik wissel 
constructies af in mijn 
taalgebruik.  

Ik toon aan dat ik 
grammaticale structuren 
kan afwisselen bij 
verschillende situaties. Ik 
gebruik grammaticale 
constructies uit deze en 
eerdere modules om mijn 
taalgebruik te 
perfectioneren.  

Luisteren (A1)  

Tekstsoort 
beoordelen:  

Ik bepaal het onderwerp 
van korte kijk- en 
luisterteksten.  

 

Ik bepaal het onderwerp 
van korte kijk- en 
luisterteksten en kan dat 
onderwerp in een breder 
thema plaatsen.  

Ik bepaal het onderwerp 
van korte kijk- en 
luisterteksten en kan dat 
onderwerp in een breder 
thema plaatsen. 
Bovendien kan ik de 
kwaliteit van het 
document beoordelen.  

Begrip:  Ik kan de inhoud van de 
kijk- en luistertekst in een 
enkele zin samenvatten 
in het Nederlands.  
Bovendien kan ik in het 
geval van een zelfgekozen 
document mijn keuze kort 
verantwoorden in het 
Nederlands.  

Ik kan de inhoud  van de 
kijk- en luistertekst kort 
samenvatten in het Duits. 
Bovendien kan ik in het 
geval van een zelfgekozen 
document mijn keuze kort 
verantwoorden in het 
Duits.  

Ik kan de inhoud  van de 
kijk- en luistertekst kort 
samenvatten in het Duits. 
Bovendien kan ik in het 
geval van een zelfgekozen 
document mijn keuze kort 
verantwoorden in het 
Duits. 
Ik integreer informatie uit 
het document in mijn 
ingeleverde opdrachten.  



 

 

ATTITUDERUBRIC 

 

Attitudedoelen Duits 1 
 

Inschatting leerling 
 

Verantwoording leerling Aanpassing 
docenten 

 
Ik draag bij tot 
het ontwikkelen 
van een 
productieve 
leeromgeving. 
 

B G E NV   

 
Ik gebruik de 
Duitse taal in de 
klas. 
 

B G E NV   

 
Ik heb een 
onderzoekende 
houding en 
maak daarbij 
gebruik van 
verantwoorde 
tools zoals 
(online) 
woordenboeke
n en websites. 
 

B G E NV   

 
Ik accepteer 
hulp van en 
help anderen bij 
het vergroten 
van de Duitse 
taalvaardigheid. 
 

B G E NV   

 
Ik zie het 
vergroten van 
de Duitse 

B G E NV   



 

 

taalvaardigheid 
als een continu 
proces. 
 

 
Ik plan en 
organiseer mijn 
werk zelfstandig 
en maak daarin 
verantwoorde 
keuzes. 
 

B G E NV   

LESMATERIAAL 

 

In deze module vormen de online cursus Duits hv23 en de app Deutschtrainer A1 van het Goethe-Institut 

de basis van de leerstof. De online cursus gebruikt het leerplan als uitgangspunt, de app het ERK. Dit 

materiaal vullen de docenten aan met PPT-presentaties en leerlingenbundels. 

OVERZICHT KERNDOELEN 

 

https://maken.wikiwijs.nl/62605/Leerlijn_Duits_HV_1_of_2#!page-1280492
https://www.goethe.de/en/spr/ueb/dt1.html


 

 

 
  



 

 

Formeel Denken 8     Kernmodule  

  

Periode(s):        2 

Niveau:         

Ingangseisen: Formeel Denken 4,7 

Docent(en):           Sacha, Margot  

  

  

  

Inhoud en activiteiten: 

In Formeel Denken 8 bouwen we kennis op over verbanden die in de bovenbouw belangrijk zijn, met de 

nadruk op lineaire en exponentiële verbanden. De leerlingen leren op gestructureerde wijze deze 

verbanden te bestuderen. Per leerdoel zal er lesmateriaal beschikbaar zijn. We geven de leerlingen 

directe instructie en er zijn diverse momenten waarop formatief gemeten wordt wat de voortgang is, 

zodat leerlingen hun leerroute kunnen bepalen. 

Daarnaast maken we kennis met kansen en verwerken dat door een spelstrategie uit de denken bij het 

spel regenwormen. 

 

Leerdoelen: 

1. De leerling kunnen  lineaire en exponentiële formules opstellen. 

2. De leerling kan van allerlei verbanden grafiek, tabel en formule bij elkaar vinden en kent de 

kenmerkende eigenschappen. 

3. De leerling kan eenvoudige kansvraagstukken oplossen. 

 

 

Lesmateriaal  

- A4 schrift met ruitjes van 1 x 1 cm 

- Rekenmachine (Casio of Texas Instruments) 

- Passer (het liefst zo eenvoudig mogelijk, dan kan er minder aan stuk gaan) 

- Geodriehoek (liever niet een onbreekbare, deze krijgt op den duur een bolling) 

- Potlood met een scherpe punt en een gum 
- Pen 

- Een aantal kleurpotloden 

- Schaar 

 

Evaluatie  

Tussentijds wordt geëvalueerd met formatieve toetsmomenten om te bepalen waar de leerling staat. 

Uiteindelijk zal er een schriftelijke toets zijn over leerdoel 1 en 2 om te bepalen of aan de 



 

 

beoordelingscriteria is voldaan en op welk niveau. De leerlingen leveren ook een werkstuk in over 

strategieën bij het spel regenwormen om te laten zien dat ze leerdoel 3 beheersen. 

De leerlingen krijgen een rubric, waarin omschreven staat waar de leerling aan moet voldoen. 

  



 

 

 

Leerdoelen  

Kerndoelen Modulespecifieke doelen  

19. De leerling leert passende 

wiskundetaal te gebruiken voor het 

ordenen van het eigen denken en voor 

uitleg aan anderen en leert de 

wiskundetaal van anderen te begrijpen. 

20. De leerling leert alleen en in 

samenwerking met anderen in 

praktische situaties wiskunde te 

herkennen en te gebruiken om 

problemen op te lossen. 

21. De leerling leert een wiskundige 

argumentatie op te zetten en te 

onderscheiden van meningen en 

beweringen en leert daarbij met respect 

voor ieders denkwijze wiskundige 

kritiek te geven en te krijgen. 

25. De leerling leert informele notaties, 

schematische voorstellingen, tabellen, 

grafieken en formules te gebruiken om 

greep te krijgen op verbanden tussen 

grootheden en variabelen. 

27. De leerling leert gegevens 

systematisch te beschrijven, ordenen 

en visualiseren en leert gegevens, 

representaties en conclusies kritisch te 

beoordelen. 

Kennis: 

De leerling… 

- kent de eigenschappen van een lineair verband 

- kent de eigenschappen van een exponentieel 

verband 

- kent de de eigenschappen van een aantal 

andere verbanden 

- kent het begrip kans en de algemene manier 

om deze te berekenen 

 

Vakvaardigheden: 

De leerling…. 

- kan de formule van een lineair verband 
opstellen 

- kan de formule van een exponentieel verband 
opstellen 

- kan met procenten rekenen, ook als het 100%-
getal niet gegeven is 

- kan van andere verbanden tabel, grafiek en 
formule bij elkaar zoeken 

- kan van de andere verbanden de kenmerkende 
eigenschappen benoemen. 

- kan eenvoudige kansproblemen oplossen door 
een overzicht te maken van de mogelijkheden 

 

Attitudedoelen: 

 

- De leerling leert een houding aan te nemen en vragen te stellen die een andere leerling en 

zichzelf helpt om zijn wiskundige kennis, begrip en vaardigheden te ontwikkelen. 

- De leerling leert zelf eerst theorie te bestuderen, alvorens om uitleg te vragen. De leerling laat 

hiermee een lerende houding zien. 

- De leerling laat zien netjes en gestructureerd te kunnen werken. 

- De leerling daagt zichzelf en anderen uit om het hoogst haalbare te bereiken, dit is te zien in 

zijn lerende en helpende houding naar medeleerlingen en zichzelf. Jezelf en anderen willen 

verbeteren door gemaakte fouten te waarderen, aangezien deze een belangrijke rol vervullen 

bij het ophelderen van misconcepten.  

 



 

 

   

    

Global Politics in Context                                                                             
Periode(s): 1 
Level: 3 
Docenten: Robbert Bleij, Lenn van der Laan 
 
Inhoud en activiteiten 
Deze module bestaat uit een interdisciplinaire kennismaking met de huidige geopolitieke omstandigheden 

en uitdagingen. Hierin verwerken we doelen van geschiedenis, MAW en Maatschappijleer door in zoomen 

we in op grote politieke stromingen vandaag en geopolitieke verhoudingen. Door het heden en het 

verleden kritisch met elkaar te vergelijken komen leerlingen tot meer inzicht met betrekking tot het 

geopolitieke landschap. De module is gegeven in het Engels. Bronnen zijn zowel Engels als 

Nederlandstalig. 

Evaluatie 

Tijdens de module maken leerlingen een aantal producten. Deze producten worden voorzien van 
feedback en beoordeeld met Basis, Gevorderd, Expert. Er is mogelijkheid op een excellentietraject 
waarbij gekozen wordt voor verbreding, verdieping of een combinatie hiervan. 
 

Leerdoelen 

Algemeen Modulespecifiek 

Mens en Maatschappij 
• Kerndoel 36: Meningsvorming 
• Kerndoel 37: Historische 

basiskennis 
• Kerndoel 40: Omgaan met  

historische bronnen 
• Kerndoel43: Cultuurverschillen 

en overeenkomsten in 
Nederland 

• Kerndoel 46: 
Welvaartsverschillen 
 

 
Engels 

• Kerndoel 13: Lezen en 
luisteren  

• Kerndoel 14: Omgaan met 
informatiebronnen   

Kennis 
• De leerling kent relevante mondiale geschiedenis en 

kan deze koppelen aan de laatste drie tijdvakken: tijd 
van burgers en stoommachines (1800 – 1900), tijd 
van wereldoorlogen (1900 – 1950), tijd van televisie 
en computer (1950 – heden). 

• De leerling kan de rol van vrede en conflict in de 
mondiale politieke context plaatsen 

• De leerling ontwikkelt inzicht in de grote bewegingen 
in het politieke spectrum 

• De leerling ontwikkelt inzicht in machtsdynamieken 
binnen de geopolitiek 

 
Vaardigheden 
• De leerling kan met digitale leermiddelen werken; 
• De leerling ontwikkeld een pre-academische 

studiehouding; 
• De leerling ontwikkelt de vaardigheid tot causaal 

redeneren op derdeklas niveau; 
• De leerling weet kritisch een select aantal bronnen te 

interpreteren, contextualiseren en bevragen; 

http://ko.slo.nl/vakgebieden/00002/00003/00003/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00002/00003/00003/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00002/00003/00004/
http://ko.slo.nl/vakgebieden/00002/00003/00004/


 

 

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

• De leerling is zich bewust van zijn eigen 
standplaatsgebondenheid; 

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

• De leerling kan eenvoudige teksten, bestaande uit 
meerdere paragrafen in het Engels schrijven. 

• De leerling  

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. 

 

 

 

  



 

 

Taal en Leesdossier Jaar 3 Periode 2     Verplichte module 

  

Periode(s):        2  

Niveau:             3             

Ingangseisen:  n.v.t.  

Docent(en): Markus Beunk, Paul Grijzenhout       

  

  

Inhoud en activiteiten  

 

In deze module lezen de leerlingen 4 boeken, en werken ze aan het verbeteren van hun taalvaardigheid. 

De nadruk ligt in deze module bij het reflecterend 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 en 

Engelse taalvaardigheid te vergroten.  

 

Deze periode wordt er ook gewerkt aan een taaloverstijgend grammatica project. Door de regels van de 

Nederlandse, Spaanse, Engelse en Duitse taal met elkaar te vergelijken, worden de verschillen en 

overeenkomsten tussen alle talen geanalyseerd. 

 

Daarnaast worden er in deze module teksten gelezen gewerkt aan het tussenverslag van de module Big 

History. De leerlingen zullen worden begeleid op de gebieden vorm en taalverzorging. Extra aandacht zal 

deze periode worden besteed aan het structureren en opmaken van een verslag. 

 

Lesmateriaal  

OBA-pas 

 

3 Nederlandse boeken naar keuze 

1 Engels boek naar keuze 

 

NB, als een leerling de module seksuologie volgt moet 1 van de 4 boeken daarbij aansluiten. 

 

Evaluatie  

 

1 essay Big History 



 

 

1 verwerkingsopdracht short stories 

1 vergelijkingsverslag 

7 grammatica posters  



 

 

 

 

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 

De leerling zet de eerste stap richting volwassenenliteratuur 

   

    

 


