
Leerjaar 1 Basis 2021 - 2022 
 

PTO    Vak:   Nederlands             Leerweg:   basis                             Leerjaar: 1 

Methode: Thieme Meulenhoff Op niveau, 2e editie 

 
Periode 

 
kerndoelen 
 
 

 
Inhoud onderwijsprogramma: 
Wat ga je hiervoor doen? 

 
toetsvorm 

 
toetsduur 

 
Herkansing 

Ja / nee 

 
Weging  % 

1 
 
 
 
 
 

VO kerndoel 
1, 2,4, 8 

De leerling leert met behulp van Op Niveau 2e editie: 
Fictie: Het verschil tussen hoofdpersonen en bijfiguren uitleggen. 
Grammatica: Uitleggen wat een werkwoord is. 
Spelling: Klinkers en medeklinkers, korte en lange klanken, ik-vorm, stam herkennen 
en spellen. 
Woordenschat: Schooltaalwoorden bestuderen en leren. 
Lezen: Tekstdoelen, informeren, overhalen en amuseren, tekstsoorten, tekstvormen 
bestuderen en leren. 
Schrijven: Hoofdletters en leestekens behandelen.  
Spreken, kijken en luisteren: Het verschil herkennen tussen monoloog, dialoog en 
groepsgesprek, intonatie, toonhoogte, tempo en volume. 

Bloktoets 1 
schriftelijk 

40 minuten Nee 2 

1 VO kerndoel 
1,2,4,5,8  

De leerling gaat zich verder verdiepen in het genoemde onderwijsprogramma bij 
bloktoets 1. + 
Fictie: Het verschil uitleggen tussen fictie en non-fictie. 
Grammatica: Oefenen met tegenwoordige tijd en verleden tijd, persoonsvorm; 
tijdproef.  
Spelling: Het op de juiste manier spellen van persoonsvorm tegenwoordige tijd 
enkelvoud.  
Woordenschat: leren een woordenboek te gebruiken.  
Lezen: Bestuderen van verkennend lezen, onderwerp van een tekst bepalen. 
Schrijven: informatie opzoeken op het internet.  
Spreken, kijken en luisteren: formele taal en informele taal.  

Bloktoets 2 
schriftelijk 

40 minuten nee 2 



Leerjaar 1 Basis 2021 - 2022 
1 VO kerndoel 

4,8  
De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit geschreven 
teksten.  
Bestuderen, leren en herkennen van de tekstdoelen: informeren, overhalen en 
amuseren. Verschillende tekstvormen herkennen.  
Verkennend lezen en het onderwerp van een tekst bepalen.  

Leestoets 1 
(blok 1,2) 
schriftelijk 

40 minuten nee 1 

1 VO kerndoel  
1, 5, 7,9 

De leerling leert een mondelinge presentatie te geven naar aanleiding van een 
zelfgekozen fictiewerk. Voorafgaand aan de presentatie leert de leerling op een 
creatieve manier het gekozen boek te verwerken.  
De leerling leert vertrouwd te raken met informatie in schriftelijke en digitale bronnen 
te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde.  
De leerling leert taalactiviteiten (spreken, schrijven) planmatig voor te bereiden en uit 
te voeren.  

Fictie 1 
Boekendoos 
+ 
presenteren 

10 minuten 
(presentatie) 

Nee 1 

2 VO kerndoel 
 1,2,4,5,8 

De leerling gaat zich verder verdiepen in het genoemde onderwijsprogramma bij 
bloktoets 2+ 
Fictie: Verschillende rijmschema's leren en bespreken 
Grammatica: werkwoordelijk gezegde herkennen 
Spelling: het juist spellen van de persoonsvorm tegenwoordige tijd meervoud 
Woordenschat: Oefenen met tegenstellingen, trappen van vergelijking 
Lezen: Bestuderen en leren over alinea’s en tussenkopjes, inleiding, middenstuk en 
slot. Tekstdoel: Tekstdoelen uitleg geven bespreken en zoekend lezen bespreken 
Schrijven: Tekst leren afstemmen op publiek 
Spreken, kijken en luisteren: Luistermanieren en geloofwaardigheid van sprekers 
bespreken.  

Bloktoets 3 
schriftelijk 

40 minuten nee 2 

2 VO kerndoel  
1,2,4,5,8 

De leerling gaat zich verder verdiepen in het genoemde onderwijsprogramma bij 
bloktoets 3+ 
Fictie: Leren om personen te beschrijven 
Grammatica: Leren hoe een bouwplan van een zin wordt gemaakt.  
Spelling: Op de juiste manier spellen van au/ou, werkwoorden op d/t, s/z, f/v 
Woordenschat: Leren wat figuurlijke taal is.  
Lezen: Deelonderwerp en grondig lezen leren en bespreken.  
Schrijven: Bespreken van bronvermelding 
Spreken, kijken en luisteren: Spreekdoel bespreken.  

Bloktoets 4 
schriftelijk 

40 minuten nee 2 



Leerjaar 1 Basis 2021 - 2022 
2 VO kerndoel  

4,8 
De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit geschreven 
teksten.  
Bestuderen, leren en herkennen van de tekstdoelen: alinea’s en tussenkopjes, 
inleiding, middenstuk en slot.  
Tekstdoel uitleg geven herkennen en toepassen.  
Toepassen van de leesmanieren: grondig en zoekend lezen.  

Leestoets 2 
(blok 3,4) 
schriftelijk 

40 minuten nee 1 

2 VO kerndoel 
1, 2,9 

De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken. Hij/ zij ontwerpt een uitnodiging voor 
een klassenfeest. De leerling moet zich hierbij houden aan conventies (spelling, 
grammatica en correcte zinnen) en aan afspraken voor taalverzorging.  

Schrijven 1 , 
uitnodiging 
klassenfeest 

40 minuten Nee 1 

3 VO kerndoel 
1,2,4,5,8 

De leerling gaat zich verder verdiepen in het genoemde onderwijsprogramma bij 
bloktoets 4+ 
Fictie: gepaard en gekruist rijm herkennen.  
Grammatica: zinsdeel onderwerp herkennen.  
Spelling: b/p klank, ij/ei klank, persoonsvorm verleden tijd, klankvaste werkwoorden 
op de juiste manier spellen. 
Woordenschat: samenstellingen bespreken. 
Lezen: kernzinnen en het tekstdoel overtuigen leren en bestuderen.  
Schrijven: reclametekst schrijven 
Spreken, kijken en luisteren: onderwerp en spreekdoel leren en bestuderen.  

Boktoets 5 
schriftelijk 

40 minuten Nee 2 

3 VO kerndoel 
 4,8 

De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit geschreven 
teksten.  
Bestuderen, leren en herkennen van de kernzin in een alinea.  
Herkennen van het tekstdoel overtuigen.  
 

Leestoets 3 
(blok 5,6) 
schriftelijk 

40 minuten Nee 1 

3 VO kerndoel 
1,5, 9,10 

De leerling leert een literaire mindmap te maken naar aanleiding van een zelfgekozen 
fictiewerk.  Hierbij leert de leerling zich schriftelijke begrijpelijk uit te drukken. 
Leerlingen bekijken elkaars mindmap en geven hierop feedback.  
De leerling leert vertrouwd te raken met informatie in schriftelijke en digitale bronnen 
te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde.  
De leerling leert taalactiviteiten (schrijven) planmatig voor te bereiden en uit te 
voeren. 

Fictie 2- 
literaire 
mindmap  

120 minuten 
(meerdere 
lesuren) 

Nee 1 



Leerjaar 1 Basis 2021 - 2022 
3 VO kerndoel 

1,2,9 
De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken. Hij/ zij schrijft een zakelijke mail naar 
mentor voor volgend schooljaar. De leerling moet zich hierbij houden aan conventies  
(spelling, grammatica en correcte zinnen) en aan afspraken voor taalverzorging. 

Schrijven 2- 
brief mentor 

40 minuten Nee 1 

Omschrijving kerndoelen: 
VO kerndoel 1: De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.  
VO kerndoel 2: De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van conventies te zien.  
VO kerndoel 3: De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat.  
VO kerndoel 4: De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.  
VO kerndoel 5: De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie op te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 
VO kerndoel 6: De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. 
VO kerndoel 7: De leerling leert een mondelinge presentatie geven.  
VO kerndoel 8: De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. 
VO kerndoel 9: De leerling leert taalactiviteiten (sspreken, luisteren, schrijven en lezen ) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.  
VO kerndoel 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.  

 


