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Toetsstof
stof H1:
- vergelijkingen, metaforen en personificaties herkennen en
begrijpen; alle woorden en uitdrukkingen van dit hoofdstuk (lijst op
SOM);
- tekst aantrekkelijker maken door te variëren in woordgebruik;
- Ik kan punten, komma's, puntkomma's en dubbele punten correct
gebruiken;
- Ik kan werkwoorden in alle vormen en tijden correct spellen.
Stof H2:
- metonymie herkennen en gebruiken;
- begrippen pars pro toto en totum pro parte;
- betekenis van alle woorden en uitdrukkingen van dit hoofdstuk en
woorden in eigen zinnen gebruiken (lijst op SOM);
- tekst aantrekkelijker maken door variëren zinsopbouw;
- Engelse, Duitse en Franse leenwoorden correct spellen;
- Engelse werkwoorden correct vervoegen in het Nederlands. (extra
oefenen: www.cambiumned.nl).
T3 Leestoets. Gebruik van Engels-Nederlands woordenboek is
toegestaan. Voorbereiding: oefentoetsen op: www.examenblad.nl
(selecteer: VMBO TL – talen – Engels)
T3 Leestoets. Gebruik van Engels-Nederlands woordenboek is
toegestaan. Voorbereiding: oefentoetsen op: www.examenblad.nl
(selecteer: VMBO TL – talen – Engels
leestoets over hoofdstuk 1 t/m 3. De leerlingen kunnen de
vocabulaire van de pages jaunes 1 t/m 5 van deze hoofdstukken
nog eens doornemen, maar uitsluitend de woorden F-N en alle ww.
uit die hoofdstukken, ook N-F.
Kapitel 2 (Lernbox + Grammatik A t/m F)
Woorden en gramm t/m Cap. XII.
Het is een teksttoets: je moet een deel van de tekst vertalen en je
krijgt over een deel van de tekst inhoudelijke vragen en
grammaticale vragen
woorden en grammatica t/m les 9. Teksten 7, 8 en 9. Cultuur:
Minoïsche beschaving en gerelateerde mythes (Europa,
Minotaurus, Theseus)
Kerkhervorming Boek par. 1.3. De Nederlandse Opstand. Boek
par.1.4. Aantekeningen, werkboekje, en getoond
beeldmateriaal. Checklist staat op Som.
H3 + H4 Moderne Wiskunde
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 5 Landschap en de beeldaspecten Lijn en Textuur.

