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De pitch  
+ inleiding les 11 

Opdrachtvolgorde WV Omschrijving van de opdracht. Tijd ✓ 

  
ZBW week 9 laten controleren!  
Check de planner van de lkr.  

  

  Meebrengen: Campus deel 2   

1.  De pitch  I x3 

De instructiemomenten van deze week gebruiken we 
om te pitchen. Iedereen is tijdens elk instructiemoment 
aanwezig en voorbereid om zijn pitch te doen. 
KOM OP TIJD naar het leslokaal! 

30’  

2. ZBW: les 11 
Z 
Vs 

Deze week, tijdens ZBW, verwerk je zelf les 11. 
Begin met oriënteren (Over welke les gaat het? Welke 
pagina’s heb ik nodig? Wat is het onderwerp van deze 
les? …) en begin dan pas aan de volgende oefeningen:  
 

- P. 102 en 103 volledig maken + groene kaders 
grondig lezen → begrijp je wat er staat? Zo niet, 
Liza om hulp vragen! 

- P. 104 volledig maken 
- P. 105 volledig maken (je moet hiervoor een 

online woordenboek raadplegen, 
www.vandale.be is een goede keuze…)  
 

In week 11 gaan we samen verder met deze les.  
Vergeet deze oefeningen alvast niet te verbeteren.  

50’  

5.  Leesoefening Z 
Maak deze week, in de evaluatieruimte de leesoefening 
voor Nederlands. Je hoeft je niet voor te bereiden.  
Lees de vragen grondig en neem je tijd.  

20’   

 

Week 11: toets 
grondwoord, 
samenstelling, afleiding 

EV 

 Voor de vakantie maakte je oefeningen over 
grondwoorden, samenstellingen en afleidingen in 
een apart bundeltje. In week 11 maak je over deze 
leerstof een toets. Herbekijk je theorie en je 
oefeningen. Op Smartschool in het mapje van 
Nederlands kan je ook nog extra oefeningen maken, 
voor wie wil.  

20’  

http://www.vandale.be/


 

 

Deze week: de pitch Ev 
Deze week breng je je pitch → iedereen is tijdens elk 

instructiemoment aanwezig  
  

 


