
Lesmateriaal bij Noem geen namen

Kerndoelen en referentieniveaus bij Noem geen namen

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
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.

Opdracht 1: Een afscheid op papier

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.
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.

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 de geschiedenis chronologisch navertellen.
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 in teksten met een eenvoudige lineaire structuur trouw blijven aan het doel van het
schrijfproduct.
2F Past het woordgebruik en toon aan het publiek aan.
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Opdracht 2: Een eerbetoon aan jonge helden

Kerndoelen
Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.
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.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.1 Zakelijke teksten
3F Trekt conclusies naar aanleiding van een (deel van de) tekst.
3F Kan de informatie in een tekst beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen.
3F Kan een tekst beknopt samenvatten voor anderen.
3F Kan de betrouwbaarheid van bronnen beoordelen en vermeldt bronnen.

2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
3F Kan causale verbanden leggen op het niveau van de handelingen van personages en de
gebeurtenissen.
3F Kan expliciete doelen en motieven van personages opmerken.
3F Kan aangeven welke vraagstukken centraal staan en de hoofdgedachte of boodschap van de
tekst weergeven.
3F Evalueert de tekst ook met morele en cognitieve argumenten.
3F Kan uiteenzetten tot welke inzichten de tekst heeft geleid.

3. Schrijven
3F Kan adequate brieven en e-mails schrijven, gevoelens genuanceerd uitdrukken en een
standpunt beargumenteren.
3F Kan over allerlei onderwerpen belangrijke informatie noteren en doorgeven.
3F Kan informatie uit verschillende bronnen in één tekst synthetiseren.
3F Kan verschillende schrijfdoelen hanteren en in een tekst combineren: informatie vragen en
geven, mening geven, overtuigen, tot handelen aanzetten.
3F Geeft een heldere structuur aan de tekst, gebruikt witregels, marges en kopjes.

Opdracht 3: Wat neem jij mee?
Bij deze opdracht staan de kerndoelen en vaardigheden die afhangen van de keuze van de leerling en
daardoor optioneel zijn cursief.

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.

2



Lesmateriaal bij Noem geen namen

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.

Referentieniveaus
2. Lezen - 2.2 Fictionele, narratieve en literaire teksten
3F Kan aangeven welke vraagstukken centraal staan en de hoofdgedachte of boodschap van de
tekst weergeven.
3F Evalueert de tekst ook met morele en cognitieve argumenten.
3F Kan uiteenzetten tot welke inzichten de tekst heeft geleid.

3. Schrijven
3F Kan adequate brieven en e-mails schrijven, gevoelens genuanceerd uitdrukken en een standpunt
beargumenteren.
3F De gedachtelijn is in grote lijnen logisch en consequent met hier en daar een niet hinderlijk zijspoor.
3F Kan verschillende schrijfdoelen hanteren en in een tekst combineren: informatie vragen en geven,
mening geven, overtuigen, tot handelen aanzetten.
3F Geeft een heldere structuur aan de tekst, gebruikt witregels, marges en kopjes.
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