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PTO    Vak:   Nederlands                           Leerweg:   VM                             Leerjaar: 2 

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 aangeven tussen fictie en non-fictie. Het verschiltussen realistische 
en niet-realistische verhalen aangeven.  
Grammatica: herhaling pv, werkwoordelijk gezegd en onderwerp. Woordsoorten 
herhalen.  
Spelling: Het juist spellen van het voltooid deelwoord en klankveranderende 
werkwoorden. 
Woordenschat: Leren over synoniemen, verschil herkennen tussen zakelijk en informeel 
taalgebruik.  
Lezen: Bestuderen en herkennen van de tekststructuur met behulp van de begrippen 
onderwerp, deelonderwerp, alinea en tussenkopje.  
Schrijven: amuserende en informerende tekst schrijven.  
Spreken, kijken en luisteren: lichaamstaal, stemgebruik en taal aanpassen aan publiek.  

Bloktoets 1 
Schrijven 

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: verhaalsoorten, herkennen in welke tijd een verhaal speelt. Kenmerken van een 
gedicht herkennen.  
Grammatica: lijdend voorwerp, werkwoordelijk gezegde met te en een scheidbaar 
samengesteld werkwoord herkennen.  
Spelling: Het op de juiste manier spellen van samenstellingen.  
Woordenschat: Bestuderen spreekwoorden en uitdrukkingen.   
Lezen: grondig lezen, vergelijken van overhalende teksten, infographics leren lezen.  
Schrijven: informatie opzoeken op het internet.  
Spreken, kijken en luisteren: mening samenvatten, discussie beoordelen.   

Bloktoets 2 
Schrijven 

40 minuten nee 2 
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1 VO kerndoel 

4,8  
De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit geschreven 
teksten.  
Bestuderen en herkennen van de tekststructuur met behulp van de begrippen 
onderwerp, deelonderwerp, alinea en tussenkopje. Grondig lezen, vergelijken van 
overhalende teksten, infographics leren lezen.   

Leestoets 1 
(blok 1,2) 
Schrijven 

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. Dit doet de leerling door middel van een PowerPoint 
presentatie, de dia’s hebben een vaste volgorde en mogen maar 20 seconden in beeld 
komen. (pecha kucha) 
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 
Pecha 
kucha 

5 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: hoofpersonen en bijfiguren onderscheiden (karakter, gedachten, gevoelens en 
uiterlijk). 
Grammatica: Bestuderen en leren over lijdend voorwerp, zelfstandig naamwoord en 
voorzetsels. 
Spelling: Het op de juiste manier spellen van verschillende vormen van het werkwoord, 
hoofdletters en kleine letters.  
Woordenschat: voorvoegsels en achtervoegsels, verwijswoorden. 
Lezen: informerende en uitleggende teksten bestuderen, instructieteksten lezen. 
Opbouw van een tekst leren: alinea, hoofdzaken, bijzaken, kernzin. 
Schrijven: formulieren invullen.  
Spreken, kijken en luisteren: waarde van informatie beoordelen, samenvatten.  

Bloktoets 3 
Schrijven 

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 over het uitstellen van spanning in een verhaal, ruimte en sfeer in een 
verhaal.  
Grammatica: Herkennen en leren van het meewerkend voorwerp, persoonlijk- en 
bezittelijk voornaamoord.  

Bloktoets 4 
Schrijven 

40 minuten nee 2 
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Spelling: Jet op de juiste manier spellen van lastige werkwoorden en woorden met een 
apostrof, weglatingsstreepje of afbreekteken.   
Woordenschat: Bespreken vaktaal 
Lezen: overtuigende teksten kritisch leren lezen, waarde van informatie beoordelen.  
Schrijven: schrijfplan, objectief en subjectief taalgebruik 
Spreken, kijken en luisteren: manieren van inleiden en afsluiten.  

2 VO kerndoel  
4,8 

De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit geschreven 
teksten. Informerende en uitleggende teksten bestuderen, instructieteksten lezen. 
Overtuigende teksten kritisch leren lezen, waarde van informatie beoordelen.  

Leestoets 2 
(blok 3,4) 

40 minuten nee 1 

2 VO kerndoel 
1, 2,9 

De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken. Hij/ zij schrijft een zakelijke brief. Waarin 
wordt gereageerd op een vacature. De leerling moet zich hierbij houden aan conventies 
( spelling, grammatica en correcte zinnen), de briefconventies en aan afspraken voor 
taalverzorging.  

Schrijven 1- 
zakelijke 
brief 

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: Het kunnen herkennen en leren van tijd in een verhaal en vertelde tijd, 
vertelperspectief. 
Grammatica: Herkennen van de bijwoordelijke bepaling, wederkerig en wederkerend 
voornaamwoord.    
Spelling: Het op de juiste manier spellen van verkleinwoorden 
Woordenschat: Leren en bestuderen van signaal- en verwijswoorden. 
Lezen: De hoofgedachte van een tekst herkennen, tekst samenvatten door kernzinnen 
te vinden.  
Schrijven: hoofdgedachte leren verwoorden. 
Spreken, kijken en luisteren: interview beoordelen, signaalwoorden. 

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.  
De hoofgedachte van een tekst herkennen, tekst samenvatten door kernzinnen te 
vinden. 

Leestoets 3 
(blok 5) 

40 minuten Nee 1 
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3 VO kerndoel 

1,5, 9,10 
De leerling leert naar aanleiding van een gekozen fictiewerk het boek te verwerken. 
Hierbij komen begrippen als tijd, ruimte, vertelperspectief en titelverklaring aan de 
orde. De leerlingen presenteren steeds een gedeelte van hun verwerking aan een 
andere leerling (binnen- en buitenkring).  
De leerling leert hierbij 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 
Daarnaast leert de leerling kritisch te kijken en te reflecteren op eigen werk, maar ook 
werk van klasgenoten. 
 

Fictie 2- 
speeddate 
met boeken 

45 minuten Nee 1 

3 VO kerndoel 
1,2,9 

De leerling leert zich schriftelijk uit te drukken. Hij/ zij schrijft een werkstuk naar 
aanleiding van een zelfgekozen onderwerp. Hierbij leert de leerling vertrouwd te raken 
met begrippen als: voorwoord, tussenkopjes, hoofdstukken, bronvermelding en slot. 
De leerling moet zich hierbij houden aan conventies ( spelling, grammatica en correcte 
zinnen) en aan afspraken voor taalverzorging. 

Schrijven 2- 
werkstuk 

180 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 ( spreken, 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.  

 


