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Nederlands 1-2, didactiek en basisinhoud 
Leertaak 
Leesmap Nederlands 1-2  

DOELEN 
• Uitdiepen werken met fragmenten uit leesmap Nederlands 1-1 

• Inzien en verwoorden van verband tussen literaire competentie, auteursstijl en specifieke elementen 
van taalbeschouwing en meer specifiek: woord- en zinsleer 

• Kennen en vlot en correct hanteren van de relevante taalbeschouwingsbegrippen in functie van de 
didactiek die aan bod komt tijdens de contacturen 

• Zelfstandig bijsturen van eventuele eigen tekorten via het grammaticaboek en de studiewijzer; voor 
resterende problemen intekenen voor monitoraten en ze daar ter sprake brengen 

 

VERWACHTE VOORKENNIS 
• Brede kennis van thema “Feest” en fragmenten uit leesmap Nederlands 1-1 gebruiken 

• Kennis van begrippen fictie en niet-fictie en van tekstgenres en stijlkenmerken 

• Kennis van grammaticabegrippen Nederlands 1-2 (tegen het einde van semester 2) 

• Degelijke en doelgerichte leesvaardigheid 
 

EVALUATIE 
Niveau: de student werkt deze taak uit op doorgroeiniveau en bewijst dat door: 

• zelfstandig en breed het thema “Feest” te verkennen  

• in het kader van dit takenblad zelfstandig fragmenten uit leesmap 1-1  te selecteren, te 
herlezen en eventueel te vervangen 

• in staat te zijn in kleine groepen toe te lichten waarom de fragmenten passen binnen het 
thema en waarom ze voor leesplezier hebben gezorgd 

• redelijk zelfstandig de band te verwoorden tussen specifieke elementen van woord- en zinsleer 
en de literaire kwaliteiten van de fragmenten op basis van informatie uit de monitoraten en de 
studiewijzer 

 
Criteria: zie stappenplan. Wie aan de criteria voldoet, krijgt een geslaagd voor dit deel van permanente 
evaluatie. 

 

Feedback: tijdens monitoraten (zie concrete planning op toledo), via discussieruimte op toledo 
Deze taak is voorbereiding op een examenvraag van Nederlands 1-2.  
 
Deze taak maakt deel uit van stage en permanente evaluatie. Permanente evaluatie bestaat uit resultaat 
eindscreening woordleer en actieve betrokkenheid tijdens monitoraten didactiek en TAC en telt voor 30% van 
het eindcijfer voor Nederlands 1-2. 
Tweede zittijd: zelfde modaliteiten als in eerste zittijd 
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PRAKTISCHE ORGANISATIE 
OPO Nederlands 1-2 
 
Startdatum: dinsdag 9 februari 2021 Indiendatum: niet in te dienen, delen mee te 
brengen naar monitoraat (zie planning op toledo) en naar examen van juni 

Teamwerk: mogelijk (bv. door elkaar tips te geven) maar iedere student bezit een eigen leesmap 
Tijdsbesteding: 4 uren buiten de contacturen 
Begeleiding: hilde.vandenbossche@odisee.be  

STAPPENPLAN 
 
In je leesmap heb je fragmenten uit fictie- en niet-fictieboeken en sprookjes en gedichten passend 
binnen het thema “Feest” verzameld. Voor deze taak werk je met kopieën van die fragmenten. 
Ieder fragment geeft een realistisch beeld van de stijl en inhoud van het boek. Om die reden volstaat 
het niet slechts één blad per fragment te kopiëren. 
 
De schrijvers van elk van deze teksten hebben een eigen schrijfstijl. 

- Neem één fragment uit een niet-fictieboek en één uit een fictieboek en duid in elk fragment 
met potlood aan wat literair kenmerkend is: tijd, persoonsbeschrijvingen (uiterlijk en/of 
innerlijk) en daarmee samenhangend uitgewerkte karakters of eerder stereotiepe figuren , 
beschrijvingen van landschap en omgeving, beschrijvingen van handelingen, verhaallijn, 

- Benoem daarna de literair kenmerkende elementen in termen van woordleer én zinsleer:  
gemakkelijke en/of korte woorden (eenlettergrepig/ meerlettergrepig), moeilijke en/of 
lange woorden (afleidingen/samenstellingen), korte of lange zinnen, zinsdelen in de vorm 
van woorden/woordgroepen/zinnen, veel of weinig expliciete signaalwoorden, specifieke 
lay-out, veel of weinig verbindingswoorden … 

- Koppel deze gegevens aan je leesvoorkeur: geniet jij van uitgebreide beschrijvingen of net 
niet, welk soort beschrijvingen vind je prettig en welke niet, lees je liever teksten met korte 
zinnen of eerder teksten met lange zinnen waarin expliciete verbindingswoorden en 
signaalwoorden de gedachtegang duidelijk maken … 
 

In het kader van permanente evaluatie: materiaal bij hebben tijdens monitoraat, actieve 
betrokkenheid tijdens monitoraten didactiek en TAC  en examenvraag in juni 
 

VERWACHTINGEN IN STAGE 
Bij opdrachten i.v.m. voorlezen en/of vertellen en boekpromotie gebruik je materiaal uit je leesmap. 
Wanneer je stage loopt in een tweede leerjaar, is je materiaal geschikt voor dat leerjaar. Wanneer je 
stage loopt in een vierde leerjaar, is je materiaal geschikt voor dat leerjaar.  
Bij het uitwerken van de voorleesmomenten in je klas werk je met het lessjabloon van 
voorlezen/vertellen/boekpromotie.  
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EVALUATIEROOSTER 
Naam student  .................................................................................  

Klas ☐ 1BALOA ☐ 1BALOB ☐ 1HAO   

 ☐ 2BALOA ☐ 2BALOB ☐ 2HAO  

 ☐ 3BALOA ☐ 3BALOB ☐ 3HAO 

 

EVALUATIE: ALGEMEEN (NIET VAN TOEPASSING BIJ DEZE LEERTAAK) 
 Structuur Inhoud Verslag: talig 

Excellent Alle onderdelen van de taak zijn op 
een herkenbare wijze aanwezig: 
toets, resultatenoverzicht klas, 
analyse, besluit, remediëring en 
beschrijving materiaal.  
De aandacht van de lezer wordt 
gevat. Vorm en presentatie sluiten 
aan bij de inhoud en dragen bij tot 
de leesbaarheid van de tekst. 

Grondige behandeling van het 
onderwerp: getuigt van grondig 
onderzoek, correcte en objectieve 
foutenanalyse, correcte 
remediëringsvoorstellen, zinvolle 
selectie en persoonlijke verwerking 
van materiaal. Vaktaal wordt 
correct en zinvol gehanteerd en 
geïntegreerd. Voorbeelden en 
details verrijken de tekst en zijn 
functioneel ingepast. 

Verslag is talig uitstekend 
verzorgd: heldere en begrijpelijk 
geformuleerde zinnen door een 
actieve en persoonlijke 
formulering in een mooi 
samenhangende tekst met 
alinea’s, verbindingswoorden en 
verwijswoorden. De zinnen zijn 
gevarieerd en creatief. Volledig 
correcte spelling, grammaticaal 
correcte zinnen en zakelijk 
register. 

Goed De meeste onderdelen van de taak 
zijn op een herkenbare wijze 
aanwezig: toets, 
resultatenoverzicht klas, analyse, 
besluit, remediëring en 
beschrijving materiaal. 
De aandacht van de lezer wordt 
gevat. Vorm en presentatie sluiten 
meestal aan bij de inhoud en 
dragen over het algemeen bij tot 
de leesbaarheid van de tekst. 

Goede behandeling van het 
onderwerp: meestal is het 
onderzoek grondig, correcte en 
objectieve foutenanalyse, correcte 
remediëringsvoorstellen, de 
selectie zinvol en de verwerking 
van materiaal is meestal 
persoonlijk. Vaktaal wordt meestal 
correct en zinvol gehanteerd en 
geïntegreerd. Documentatie en 
materiaal zijn meestal functioneel 
ingepast.  

Verslag is talig verzorgd: meestal 
in heldere en begrijpelijk 
geformuleerde zinnen door een 
actieve en persoonlijke 
formulering in een meestal 
samenhangende tekst met 
alinea’s, verbindingswoorden en 
verwijswoorden. De zinnen zijn 
meestal gevarieerd en creatief.  
Overwegend correcte spelling, 
grammaticale correctheid en 
zakelijk register.  

Voldoende Er is een structuur maar niet steeds 
herkenbaar vanuit de taak: toets, 
resultatenoverzicht klas, analyse, 
besluit, remediëring en 
beschrijving materiaal zijn niet 
allemaal aanwezig. De lezer wordt 
zonder te veel afleiding door de 
tekst geloodst. De tekst is 
verstaanbaar in de huidige 
vormgeving. 

Weinig diepgaande behandeling 
van het onderwerp: geen grondig 
onderzoek, net voldoende correcte 
of niet volledig objectieve 
foutenanalyse, de persoonlijke 
verwerking van de inhoud is net 
voldoende maar te algemeen. 
Vaktaal wordt voldoende correct 
maar niet altijd zinvol gehanteerd 
en geïntegreerd.   Documentatie 
en materiaal zijn aanwezig maar 
niet altijd functioneel ingepast. 

Verslag is talig voldoende 
verzorgd: algemeen gezien in 
heldere en begrijpelijk 
geformuleerde zinnen in een min 
of meer samenhangende tekst.  De 
zinnen lezen eerder mechanisch 
dan vloeiend. 
Een aantal spellingfouten, fouten 
tegen grammaticale correctheid en 
zakelijk register maar algemeen 
gezien nog voldoende.  

Onvoldoende Bijna geen enkele structuur 
aanwezig op een herkenbare wijze. 
Er is geen logische richting en 
logische achterliggende structuur. 
De vormgeving van de tekst schiet 
te kort en verwart de lezer.  

Beperkte behandeling van het 
onderwerp: de inhoud 
beantwoordt niet aan de opdracht. 
Te veel is letterlijk overgenomen 
zonder persoonlijke verwerking. 
Vaktaal wordt niet correct en niet 
zinvol gehanteerd en geïntegreerd. 
Het tekstdoel of thema is niet 
duidelijk. De lezer dient te veel te 
veronderstellen: documentatie of 
materiaal ontbreken of zijn niet 
functioneel.  

Verslag is talig onvoldoende 
verzorgd. Er is geen eenheid van 
afwerking: zinnen zijn niet helder 
en begrijpelijk geformuleerd en de 
tekst is niet samenhangend. De 
zinnen klinken onnatuurlijk en 
onsamenhangend. De lezer dient 
te veel moeite te doen om de tekst 
aan elkaar te knopen. 
Te veel spellingfouten, fouten 
tegen grammaticale correctheid en 
zakelijk register en daardoor 
onvoldoende. 
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EVALUATIE VAN DE TAAK: INHOUDELIJK  
- Correcte bibliografische referentie van elk fragment, op de kant van de tekst geschreven 
- Correcte benoeming van literaire kenmerken van elk fragment 
- Correcte koppeling van literaire kenmerken aan grammaticabegrippen van woord- en zinsleer 

 

 


