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PTO     Vak:   Duits                            Leerweg:         VM                              Leerjaar: 1 

Methode: Malmberg NaKlar! voor de onderbouw – 1/2 VMBO (g) t/havo boek A 

 
Periode 

 
kerndoelen 
 
 

 
Inhoud onderwijsprogramma: 
Wat ga je hiervoor doen? 

 
toetsvorm 

 
toetsduur 

 
Herkansing 

Ja / Nee 

 
Weging   

1 
 
 
 
 
 

VO kerndoel 
12,18 

De leerling leert met behulp van Kapitel 1 uit Na Klar! VMBO (g)t /havo 1/2 boek A 
strategieën te gebruiken voor het aanleren en uitbreiden van zijn/haar Duitse 
woordenschat. 
De leerling gebruikt eenvoudige uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en eenvoudige 
grammaticale constructies. 
De leerling leert welke rol Duits speelt in de maatschappij. 

SO1 - 
Kapitel 1 

30 minuten Nee 1 

1 VO kerndoel 
11, 13 

De leerling leert vertrouwd te raken met de klank van Duits door te luisteren naar 
gesproken en gezongen teksten. 
De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken 
Duits. 
De leerling begrijpt relevante informatie uit korte voorspelbare luisterteksten. 

Luistertoets 30 minuten Nee 1 

1 VO kerndoel 
13, 14 

De leerling leert strategieën gebruiken bij het verwerven van informatie uit geschreven 
Duitse teksten. 
De leerling begrijpt informatie  uit eenvoudige teksten en kan deze ordenen en 
beoordelen. 
De leerling kan de hoofdlijn van een eenvoudig verhaal begrijpen. 
De leerling voorspelt van korte teksten waar het over gaat aan de hand van voorkennis 
en lay-out. 

Leestoets 30 minuten Nee 0,5 

2 VO kerndoel 
12,18 

De leerling gaat zich verder verdiepen in het genoemde onderwijsprogramma bij SO1 Repetitie 
Kapitel 1 

40 minuten Nee 2 
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2 VO kerndoel 

15, 16  
De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. 
De leerling leert standaard gesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen 
of hulp te vragen. 
 

Gesprekje  - Nee 0,5 

2 VO kerndoel 
12, 18 

De leerling leert met behulp van Kapitel 2 uit Na Klar! VMBO (g)t/havo 1/2 boek A 
strategieën te gebruiken voor het aanleren en uitbreiden van zijn/haar Duitse 
woordenschat. 
De leerling gebruikt eenvoudige uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en eenvoudige 
grammaticale constructies. 
De leerling leert welke rol Duits speelt in de maatschappij. 

SO2 - 
Kapitel 2 

30 minuten Nee 1 

3 VO kerndoel 
17 

De leerling leert informeel contact in het Duits te onderhouden via e-mail, brief en 
chatten. 
De leerling schrijft korte woorden en zinnen over vertrouwde onderwerpen en maakt 
daarbij gebruik van uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en grammaticale constructies. 

Schrijftoets 40 minuten Nee 2 

3 VO kerndoel 
12,18 

De leerling gaat zich verder verdiepen in het genoemde onderwijsprogramma bij SO1 Repetitie – 
Kapitel 2 

40 minuten Nee 2 

Omschrijving kerndoelen: 
VO kerndoel 11: Vertrouwd raken met de klanken van Duits door gesproken en gezongen teksten 
VO kerndoel 12: woordverwerving 
VO kerndoel 13: informatieverwerving uit gesproken en geschreven teksten 
VO kerndoel 14: Omgaan met informatiebronnen 
VO kerndoel 15: Informele gesprekken 
VO kerndoel 16: Standaard gesprekken 
VO kerndoel 17: Contact via internet 
VO kerndoel 18: De rol van Duits binnen en buiten Nederland 
 
Toelichting:  
In leerjaar 1 krijgen de leerlingen een half jaar lang 2 uur Duits per week, waar voorheen het gehele jaar 1 uur Duits per week aangeboden werd. We hebben hiervoor gekozen, 
omdat dit zal zorgen voor een groter rendement uit de lessen. Daarnaast is er met 2 uur per week minder risico op teveel lesuitval door feestdagen of andere activiteiten. 
Hoewel dit PTO dus geschreven is op basis van 3 periodes, zullen de cijfers in anderhalve periode gegeven worden.  
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