Informatiekaart Nederlands
1. Wat zijn de kenmerken van dit vak?
-

Tijdens de les krijgt je een instructie en je krijgt de tijd om je opdrachten te maken. Krijg je
het niet af, dan is het huiswerk voor de volgende les;
Je hebt deel- en hoofdstuktoetsen;
Je werkt aan vaste tafelgroepen, dit zijn niveaugroepen;
Veel aandacht voor het leesonderwijs. Technisch & begrijpend lezen en woordenschat;
Veel oefenmateriaal: spelling, begrijpend lezen, grammatica. De docent bepaalt zelf wat
hij/zij inzet in zijn groep;
Drie keer per jaar wordt je voortgang gemeten met een taaltest op de computer.

2. Welke methode wordt gebruikt?
De methode Taallijnen

3. Welke lesmaterialen moet ik zelf aanschaffen?
-

Schriften
Snelhechters
Pennen
Potloden
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4. Hoe zit het lesprogramma in elkaar?
-

-

Het jaar is verdeeld in 3 periodes;
Per week worden 4 lessen aangeboden van 60 minuten;
De meeste lessen zijn verdeeld in twee blokken;
Per week wordt minimaal een uur gelezen. Dit kan klassikaal, maar je mag ook stillezen.
Je moet van alle gelezen boeken een leesverslag maken, dat zijn er in totaal 2 of 3,
afhankelijk van je niveau;
Per week moet je twee opdrachten uit Taallijnen maken. De docent geeft vooraf altijd een
instructie;
Iedere week doe je Nieuwsbegrip. Een keer op school (klassikaal) en een keer digitaal;
Het digitale deel mag je thuis of op school doen. Dit hoort bij begrijpend lezen;
Naast Nieuwsbegrip werken we ook in de groep map, een begrijpend lezen methode van
‘De Zuid-Vallei’;
Iedere leerling moet 1 spreekbeurt houden, dit mag in tweetallen;
Je moet een fictiedossier maken. Dit zijn vaak leuke en creatieve opdrachten. Iedere
week wordt daar tijdens de les aan gewerkt. Aan het eind van het schooljaar krijg je daar
een cijfer voor.

5. Hoe krijg ik mijn resultaten te zien?
-

De cijfers van alle toetsen worden door de docenten in Magister gezet. Magister is een
app waar je veel informatie kunt vinden over je lessen, roosters en cijfers.
Je mag je toets altijd inzien;
Toetsen worden nabesproken;
Docenten geven feedback op het fictiedossier.

6. Welke ondersteuning kan ik verwachten als ik het vak
moeilijk vind?
-

Indien nodig verlengde instructie;
Tijdens de les ondersteunt de docent altijd. Leerlingen die moeite ondervinden met taal
krijgen extra ondersteuning;
Bij uitval door achterstand eventueel Remedial Teaching;
Leerlingen die sneller door de lesstof gaan krijgen verrijkingsstof aangeboden.

