Lesmateriaal bij Ze gaan er met je neus vandoor

Kerndoelen en referentieniveaus Ze gaan er met je neus vandoor
Lezen van het boek
Kerndoel
Nederlands
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
1F De structuur is eenvoudig.
1F Het tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog.
2F Kan eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen.
2F De structuur is helder.
2F Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin de spanning af en toe wordt
onderbroken door gedachten of beschrijvingen.
2F Poëzie en liedjes hebben meestal een verhalende inhoud en een emotionele lading.

Opdracht 1: Het boek spreekt
Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.
Kunst en Cultuur
48. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van
verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te
drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te
bewerkstelligen.
Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan situaties en verwikkelingen in de tekst beschrijven.
2F Kan het denken, voelen en handelen van personages beschrijven.
2F Kan personages typeren, zowel innerlijk als uiterlijk.
3. Schrijven
2F Kan e-mails of informele brieven schrijven en daarbij meningen en gevoelens uitdrukken.
2F Kan notities, berichten en instructies schrijven waarin eenvoudige informatie van
onmiddellijke relevantie voor vrienden, docenten en anderen wordt overgebracht.
2F Kan een collage, een krant of muurkrant maken.
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Opdracht 2: Wel of geen eigen boek?
Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.
Kunst en Cultuur
52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen,
waaronder kunstenaars.
Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Kan het onderwerp van de tekst benoemen.
2F Evalueert de tekst ook met realistische argumenten en kan persoonlijke reacties toelichten
met voorbeelden uit de tekst.
3. Schrijven
2F Kan met behulp van standaardformuleringen eenvoudige zakelijke brieven produceren en
schriftelijke verzoeken opstellen.
2F Kan onderhoudende teksten schrijven en overtuigen met argumenten.
2F De tekst bevat een volgorde; inleiding, kern en slot.
2F Kan in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.

Opdracht 3: Bij jou mag meer
Kerndoelen
Nederlands
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
1F Kan meeleven met een personage en uitleggen hoe een personage zich voelt.
1F Kan gedichten en verhaalfragmenten parafraseren of samenvatten.
1F Kan spannende, humoristische of dramatische passages in de tekst aanwijzen.
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Opdracht 4: Bijzonder boek in de spotlight
Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die tegemoet komen aan
zijn belangstelling en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert op planmatige wijze spreek-, lees- en schrijftaken voor te bereiden en uit te
voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op zijn eigen spreken en schrijven en hij leert op grond daarvan
en van reacties van anderen zijn schrijfteksten te herzien.
Kunst en Cultuur
52. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen,
waaronder kunstenaars.
Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
2F Evalueert de tekst ook met realistische argumenten en kan persoonlijke reacties toelichten
met voorbeelden uit de tekst.
1. Mondelinge taalvaardigheid - 1.3 Spreken
2F Kan in grote lijnen redenen en verklaringen geven voor eigen meningen, plannen en
handelingen en kan een kort verhaal vertellen.
2F Geeft spreekdoel duidelijk vorm (instruerend, informatief, onderhoudend enz.) zodat het voor
de luisteraar herkenbaar is.
2F Is goed te volgen en kan zich gemakkelijk uitdrukken. Vloeiendheid kan minder zijn als er
nagedacht moet worden over de grammaticale vorm, de te kiezen woorden en herstel van
fouten.
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