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Opdracht 1

Formuleer twee leerdoelen voor je eigen vak die voldoen aan de
zojuist geformuleerde eisen. 

Talen

Jolanda - Chinees
- Ik kan een aanplakbiljet over hobbies lezen 

- Ik kan de hobbies aanwijzen op een overzicht (met de woorden
uit de begrippenlijst)

Willem - Duits
- Ik kan de modale werkwoorden met hun betekenis en vorm
vertellen. 

- Een leerling vertelt wat hij kan of mag in het Nederlands. De
andere herhaalt dit in het Duits.

Willem - Duits
- Ik kan een gesprek in een kledingwinkel voeren

Sophie - Frans
- Ik kan een vakantiekaart schrijven met daarin vormen van de
voltooide tijd (passé composé)

- Ik kan in een restaurant eten en drinken bestellen

Annelien - Nederlands
- Ik kan de hoofdgedachte van een tekst beschrijven in een zin. 

José - Nederlands

- Ik kan mbv 't kofschip de juiste vorm van het werkwoord in de
verleden tijd schrijven.

Exact

Wiskunde
- Ik kan een algebra vergelijking kloppend maken

Manfred - Nask1
- Ik kan de spanning uitrekenen met de wet van ohm

Mens & Maatschappij

Herman - aardrijkskunde
- Ik kan een doorsnede tekenen van een vulkaan.

- Ik kan de werking van een vulkaan uitleggen.

Joelle - maatschappijwetenschappen
- Ik kan het kernconcept individualisering herkennen in een
actuele bron.

- Ik kan uitleggen waarom het kernconcept individualisering in
de bron voorkomt met behulp van een (deel) van de de�nitie
uitleggen 

idd ― ANONIEM

Janneke - maatschappijleer
- Ik kan uitleggen hoe Tweede Kamerverkiezingen werken

- Ik kan voorbeelden noemen van standpunten van de
belangrijkste politieke partijen

Fanja - Economie
- Ik kan uitleggen wat een begrotingstekort is.
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Overig

Truus - Beeldend
- Ik kan een portret tekenen in de juiste verhoudingen, zoals
gegeven in het voorbeeld.

- Ik kan aanwijzen in een portret of de verhoudingen juist of fout
zijn en aangeven waarom.

Ilona - Verzorging
- Ik kan de lichaamsdelen tekenen op een leeg silhouet Ik
gebruik hierbij de begrippenlijst.

Opdracht 2

Noem een onderwerp dat onderdeel uitmaakt van jouw vak.

Geef een korte beschrijving van twee zo origineel mogelijke
alternatieve didactische werkvormen binnen het klaslokaal die je
kunt hanteren bij het behandelen van dit onderwerp.

Talen

Sophie - Frans
Onderwerp : 
Voltooid deelwoord (passé composé). 

Werkvormen: 
- Escaperoom waarin een moord "is gepleegd" en de leerling aan
de hand van begrip en kennis van de grammatica moeten
ontdekken wie het heeft gedaan.
- Een strip maken online met daarin x aantal voltooid
deelwoorden (niet super spannend, maar wel leuk)

Chinees - Jolanda
- karakters typen (gebruik je telefoon), schrijf een advertentie
voor een van de clubjes van school. Digitaal, met padlet!

Annelien - Nederlands
Werken met teksten

- Een tekst in stukken aan de leerlingen geven en zij moeten zelf

de tekst goed in elkaar leggen door te letten op de
signaalwoorden.

- Leerlingen gaan zelf op zoek naar een tekst in de stapel
kranten en geven bij die tekst aan waar de inleiding, het kern en
het slot beginnen.  En bespreken dit met hun klasgenoot. 

Petra - Nederlands

- Een sollicitatiebrief schrijven.

- Een sollicitatiegesprek voeren met een klasgenoot.

Exact

Manfred - Nask1
Onderwerp: Wet van Ohm

-  Tijdens een practicum kun je een stroomkring maken en laten
zien dat deze werkt door het lampje te laten branden.
- Je kunt met behulp van 3 post-its de formule juist gebruiken.
een post it  met U en I en R
Op de achterzijde schrijf je 10, 5 en 

Mens & Maatschappij

Janneke - maatschappijleer
Leerdoel: uitleggen waarom arbeidsomstandigheden belangrijk
zijn

- Programma bekijken over kledingfabrieken in Birma, hier een
kijkopdracht over maken

Joelle - maatschappijwetenschappen
- huisopdracht:
Tweetallen, neem droomhuis in gedachten , bevraag elkaar in vijf
gesloten vragen over jullie huis. Teken je eigen huis en dat van je
klasgenoot en vergelijk. Kijkje in elkaars hoofd

Overig

Truus - Beeldend
- Portret tekenen: Ieder de helft van een portret tekenen en
naast elkaar leggen.



※※※※※※

Ilona - Verzorging
- Vliegmepper spel
- Lichaamsdelenbingo


