Programma bovenbouw Nederlands 2016-17: proefwerken, se’s, Magister, activiteitenweken, vakantie (kleur, v14, 04-03-2017)
Periode 1
(week 36 - 46):
Periode 2
(week 47 - 06):
Periode 3
(week 07 - 16):
Periode 4
(week 17 - 29):

- activiteitenweek 1:
week 40
- herfstvakantie:
week 43
- pww/se-1:
week 45+46
- kerstvakantie:
week 52+01
- pww/se-2:
week 03
- carnavalsvakantie:
week 09
- activiteitenweek 2:
week 11
- pww/se-3:
week 13
- paasmaandag
in week 16
- meivakantie:
week 17+18
- CSE havo/vwo:
week 19+20
- hemelv., roostervrij, pinx-ma: week 21, 23
- pww/se-4:
week 26
- zomervakantie:
week 29-34

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ma 3 - vr 7 oktober 2016
ma 24 - vr 28 oktober 2016
wo 9 - di 15 november 2016
ma 26 december 2016 - vr 6 januari 2017
ma 16 – vr 20 januari 2017
ma 27 februari - vr 3 maart 2017
ma 13 - vr 17 maart 2017
ma 27 – vr 31 maart 2017
ma 17 april 2017 (vr 21 april LSD)
ma 24 april - vr 5 mei 2017
do 11 mei – di 23 mei 2017
do 25 mei, vr 26 mei, ma 5 juni 2017
ma 26 - vr 30 juni 2016
ma 25 juli - vr 27 augustus 2017

Programma 4 havo 2016-2017 (bep31:h41; sab31:h42+h43; mak31/maar:h44;) pw wo 3e u (h42+44), wo 4e u (h41+43), Magister op vr
P1. week 41 = wo 12 oktober 2016

= Proefwerk

week 42 = wo 19 oktober
week 42 = vr 21 oktober
week 47 = vr 23 november
week 45+46=wo 9 – di 15 november
P2. week 49 = wo 14 december
week 51 = vr 23 december
week 03 = ma 16 - vr 20 januari
P3. week 06 = vr 10 of 17 februari
week 10 = wo 22 maart
week 13 = ma 27 – vr 31 maart
april t/m juni
week 16 = vr 21 april
P4. week 19 = vr 12 mei
week 20 = vr 19 mei
week 23 = (rond) vr 9 juni
week 26 = ma 26 - vr 30 juni

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Proefwerk
Magister
Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Magister
Proefwerk
SE43 (20%)
SO
Magister
Magister
Magister
SE44 (15%)

Leesvaardigheid (pp. 10-22) (G=2x; G staat voor Gewicht en zegt hoe zwaar iets meetelt voor het
rapport; Magisterstukken tellen niet mee voor het rapport en hebben G=0x)
Proefwerk/overhoring woordenschat (pp. 279-282) (G=1x)
Leesautobiografie inleveren (G=0x; telt dus niet mee voor het rapport)
Schrijfvaardigheid: schrijfplan uiteenzetting + klad + net inleveren; G=0x; telt niet mee)
Pww1: leesvaardigh. (pp. 10-22), schrijfvaardigh. (pp. 58-69), woordenschat (pp. 279-286) (G=2x)
Kennis+toepassing literaire basisbegrippen (Dossier Lezen in Lit. syllabus: pp. 57-75) (G=2x)
Leesverslag 1 inleveren (G=0x)
Pww2: leesvaard. (pp. 10-36): leestekst met vragen, dt-spelling werkwoorden (pp. 244-253) (G=2x)
Leesverslag 2 inleveren(G=0x)
Woordenschat (pp. 279-298) (G=1x)
Pww3: SE WTSI= Wrdsch (pp. 279-298), Form.(pp. 206-227), Spell. (pp.244-253, 260-264): (G=3x)
Presentaties literaire periodes of wellicht literatuuropdracht vervullen? Per docent anders (G=1x)
Leesverslag 3 inleveren(G=0x)
Schrijfopdracht (sollicitatiebrief, studiemotivatiebrief of ander schrijfproduct) inleveren (G=0x)
Leesverslag 4 + balansverslag inleveren (G=0x)
Leerlingen voltooien literatuurdossier (Magister+papier)
Pww/se-week 4: SE literatuurgeschiedenis (middeleeuwen tot heden) (G=3x)

Programma 4 vwo 2016-2017 (lae31/lanters: ga41; jam31/jaspers: ga42+43,) pw di 2e u (ga42), 4e+5e u (ga41+43); Magister altijd vr
P1. week 41 = do 13 oktober 2016

= Proefwerk

week 42 = vr 21 oktober
week 45+46=wo 9 - di 15 november
P2. week 49 = di 13 december
week 51 = vr 23 december
week 02 = di 12 januari 2017
week 03 = ma 16 - vr 20 januari
week 06 = vr 10 of 17 februari
P3. week 10 = di 14 maart
week 12 = vr 24 maart
week 13 = ma 27 – vr 31 maart
week 16 = di 25 april
week 16 = vr 21 april
P4. week 20 = vr 19 mei
week 23 = (rond) vr 9 juni
week 26 = ma 26 - vr 30 juni

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Magister
SE44 (10%)

Leesvaardigheid (pp. 10-22): theorie + leestekst met vragen (G=2x; G staat voor Gewicht en zegt
hee zwaar iets meetelt voor het rapport; Magisterstukken tellen niet mee en hebben G=0x)
Leesautobiografie inleveren (G=0x; telt dus niet mee voor het rapport)
pww1:leesvaardigh. (pp.10-22), schrijfv. incl. bouwplan(pp.52-69), wrdnschat (pp.189-192) (G=2x)
Kennis+toepassing literaire basisbegrippen (Dossier Lezen in Lit. syllabus: pp. 57-75) (G=2x)
Leesverslag 1 inleveren(G=0x)
Werkwoordspelling dt (G=1x)
Pww2: leesvaardigh. (pp. 10-22), formuleren (pp. 128-132), spelling ww. (pp. 154-165) (G=2x)
Leesverslag 2 inleveren(G=0x)
Woordenschat (pp. 189-205) (G=1x)
Schrijfopdracht : column of ander schrijfproduct (uiteenz., besch. of betoog, met bouwplan) (G=0x)
Pww3: wrdschat (pp. 189-205=300w), formul. (pp. 128-151), spelling (pp. 154-185): (G=2x)
Poëzie: theorie en analyse (G=2x)
Leesverslag 3 inleveren(G=0x)
Leesverslag 4 + balansverslag inleveren (G=0x)
Leerlingen voltooien literatuurdossier (Magister+papier)
Pww/se-week 4: SE literatuurgeschiedenis (middeleeuwen - heden) (G=3x)

Programma 5 vwo 2016-2017 (bep31: ga51; jam31: ga52; sab31: ga53); pw wo 7 (ga51+53) do 1e u (ga52); Magister altijd op vrijdag

P1. In periode 1+2 wordt 1 les per week gewerkt aan de speciaalstudie, die in periode 3 (vr 10 maart = week na carnavalsvakantie) wordt ingeleverd
week 45+46=wo 9 - di 15 nov. 2016 = Proefwerk
Pww/se-week 1: leesvaardigheid hoofd. 1 (pp. 10-30), woordenschat (pp. 240-251) (G=2x)
P2. week 51 = wo 21 / do 22 december = Proefwerk
Argumenteren (o.a. argumentatieschema’s en drogredenen; pp. 152-163) (G=2x)
week 03 = ma 16 - vr 20 jan. 2017 = Proefwerk
Pww/se-week 2: leestekst (wellicht een examentekst) met vragen (G=2x)
P3. week 09 = wo 1 / do 2 maart
= Proefwerk
Leesvaardigheid hoofdstuk 1 (pp. 10-30) + hoofdstuk 2 (pp. 31-49) (G=2x)
week 10 = vr 10 maart vóór 16.00u=Magister
Inleveren Speciaalstudie (cijfer map G=0); papieren versie vóór 16.00u in bak bij conciërges
week 13 = ma 27 – vr 31 maart
= SE53 (15%) Pww/se-week 3: mondelinge presentatie Speciaalstudie (G=3x)
P4. week 19 = wo 10 / do 11 mei
= Proefwerk
Spelling (pp. 220-237), dus zonder werkwoordspelling (G=2x)
week 22 = wo 31 mei /do 1 juni
= Proefwerk
Formuleren (pp. 174-183) (G=2x)
week 23 = vr 9 juni
= Magister
Schrijfv.: studiemotivatiebrief inclusief c.v inleveren (zie NN: pp. 82-89 & 101-102) (G=1x of 0x)
week 26 = ma 26 - vr 30 juni
= SE54 (20%) Pww/se-week 4: Form. (pp.174-183), Spell.ww. (pp.215-219), Wrdschat (pp.240-265) (G=3x)

Programma 5 havo 2016-2017 (jam31/jaspers: h51; sab31/salemans: h52; bep31/van berlo: h53+54; = 4 eindexamenklassen havo)
P1. wk 45+46=wo 9 – di 15 nov. 2016 = SE51 (15%)
P2. week 03 = ma 16 – vr 20 jan. 2017 = SE52 (15%)
P3. week 08 = di 21 februari 2017
=
week 12 = uiterlijk (vraag docent!) vr 24 maart =
week 13 = ma 27 maart 2017
= SE53 (35%)

Pww/se-week 1: mondeling ex. over leesdossier 4 havo en letterkundemap 5 havo
Pww/se-week 2: discussie / mondelinge taalvaardigheid / spreekvaardigheid
Oefenopstel + bouwplan + 4 gelezen en onderstreepte artikelen samen in 1 map inleveren
(2-zijdig) A4’tje/spiekbriefje met citaten en steekwoorden over se-onderwerp inleveren bij docent
Op de maandag van pww/se-week 3: betoog of beschouwing over zelfgekozen/vrij onderwerp

Programma 6 vwo 2016-2017 (sab31/salemans: ga61; jam31/jaspers: ga62; = 2 eindexamenklassen vwo)
P1. wk 45+46= wo 9 – di 15 nov. 2016 = SE61 (10%)
P2. week 03 = ma 16 - vr 20 jan. 2017 = SE62 (10%)
P3. week 07 = (rond) do 16 / ma 20 feb=
week 12 = ma 20 maart 2017
= SE63 (35%)

Pww/se-week 1: debat / mondelinge taalvaardigheid / spreekvaardigheid
Pww/se-week 2: mondeling examen over de 12 gelezen literaire werken
Oefenopstel + bouwplan + 4 gelezen en onderstreepte artikelen samen in 1 map inleveren
Op de maandag vóór se-week 3: betoog voor of tegen onderwerp/stelling van docent

http://www.neder-l.nl/sophianum/programma-nederlands-bovenbouw-havo-vwo-sophianum-2016-2017.pdf

Programma bovenbouw Nederlands 2016-17: proefwerken, se’s, Magister, activiteitenweken, vakantie (zwart, v14, 04-03-2017)
Periode 1
(week 36 - 46):
Periode 2
(week 47 - 06):
Periode 3
(week 07 - 16):
Periode 4
(week 17 - 29):

- activiteitenweek 1:
week 40
- herfstvakantie:
week 43
- pww/se-1:
week 45+46
- kerstvakantie:
week 52+01
- pww/se-2:
week 03
- carnavalsvakantie:
week 09
- activiteitenweek 2:
week 11
- pww/se-3:
week 13
- paasmaandag
in week 16
- meivakantie:
week 17+18
- CSE havo/vwo:
week 19+20
- hemelv., roostervrij, pinx-ma: week 21, 23
- pww/se-4:
week 26
- zomervakantie:
week 29-34

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ma 3 - vr 7 oktober 2016
ma 24 - vr 28 oktober 2016
wo 9 - di 15 november 2016
ma 26 december 2016 - vr 6 januari 2017
ma 16 – vr 20 januari 2017
ma 27 februari - vr 3 maart 2017
ma 13 - vr 17 maart 2017
ma 27 – vr 31 maart 2017
ma 17 april 2017 (vr 21 april LSD)
ma 24 april - vr 5 mei 2017
do 11 mei – di 23 mei 2017
do 25 mei, vr 26 mei, ma 5 juni 2017
ma 26 - vr 30 juni 2016
ma 25 juli - vr 27 augustus 2017

Programma 4 havo 2016-2017 (bep31:h41; sab31:h42+h43; mak31/maar:h44;) pw wo 3 e u (h42+44), wo 4e u (h41+43), Magister op vr
P1. week 41 = wo 12 oktober 2016

= Proefwerk

week 42 = wo 19 oktober
week 42 = vr 21 oktober
week 47 = vr 23 november
week 45+46=wo 9 – di 15 november
P2. week 49 = wo 14 december
week 51 = vr 23 december
week 03 = ma 16 - vr 20 januari
P3. week 06 = vr 10 of 17 februari
week 10 = wo 22 maart
week 13 = ma 27 – vr 31 maart
april t/m juni
week 16 = vr 21 april
P4. week 19 = vr 12 mei
week 20 = vr 19 mei
week 23 = (rond) vr 9 juni
week 26 = ma 26 - vr 30 juni

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Proefwerk
Magister
Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Magister
Proefwerk
SE43 (20%)
SO
Magister
Magister
Magister
SE44 (15%)

Leesvaardigheid (pp. 10-22) (G=2x; G staat voor Gewicht en zegt hoe zwaar iets meetelt voor het
rapport; Magisterstukken tellen niet mee voor het rapport en hebben G=0x)
Proefwerk/overhoring woordenschat (pp. 279-282) (G=1x)
Leesautobiografie inleveren (G=0x; telt dus niet mee voor het rapport)
Schrijfvaardigheid: schrijfplan uiteenzetting + klad + net inleveren; G=0x; telt niet mee)
Pww1: leesvaardigh. (pp. 10-22), schrijfvaardigh. (pp. 58-69), woordenschat (pp. 279-286) (G=2x)
Kennis+toepassing literaire basisbegrippen (Dossier Lezen in Lit. syllabus: pp. 57-75) (G=2x)
Leesverslag 1 inleveren (G=0x)
Pww2: leesvaard. (pp. 10-36): leestekst met vragen, dt-spelling werkwoorden (pp. 244-253) (G=2x)
Leesverslag 2 inleveren(G=0x)
Woordenschat (pp. 279-298) (G=1x)
Pww3: SE WTSI= Wrdsch (pp. 279-298), Form.(pp. 206-227), Spell. (pp.244-253, 260-264): (G=3x)
Presentaties literaire periodes of wellicht literatuuropdracht vervullen? Per docent anders (G=1x)
Leesverslag 3 inleveren(G=0x)
Schrijfopdracht (sollicitatiebrief, studiemotivatiebrief of ander schrijfproduct) inleveren (G=0x)
Leesverslag 4 + balansverslag inleveren (G=0x)
Leerlingen voltooien literatuurdossier (Magister+papier)
Pww/se-week 4: SE literatuurgeschiedenis (middeleeuwen tot heden) (G=3x)

Programma 4 vwo 2016-2017 (lae31/lanters: ga41; jam31/jaspers: ga42+43,) pw di 2 e u (ga42), 4e+5e u (ga41+43); Magister altijd vr
P1. week 41 = do 13 oktober 2016

= Proefwerk

week 42 = vr 21 oktober
week 45+46=wo 9 - di 15 november
P2. week 49 = di 13 december
week 51 = vr 23 december
week 02 = di 12 januari 2017
week 03 = ma 16 - vr 20 januari
week 06 = vr 10 of 17 februari
P3. week 10 = di 14 maart
week 12 = vr 24 maart
week 13 = ma 27 – vr 31 maart
week 16 = di 25 april
week 16 = vr 21 april
P4. week 20 = vr 19 mei
week 23 = (rond) vr 9 juni
week 26 = ma 26 - vr 30 juni

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Magister
Proefwerk
Proefwerk
Magister
Magister
SE44 (10%)

Leesvaardigheid (pp. 10-22): theorie + leestekst met vragen (G=2x; G staat voor Gewicht en zegt
hee zwaar iets meetelt voor het rapport; Magisterstukken tellen niet mee en hebben G=0x)
Leesautobiografie inleveren (G=0x; telt dus niet mee voor het rapport)
pww1:leesvaardigh. (pp.10-22), schrijfv. incl. bouwplan(pp.52-69), wrdnschat (pp.189-192) (G=2x)
Kennis+toepassing literaire basisbegrippen (Dossier Lezen in Lit. syllabus: pp. 57-75) (G=2x)
Leesverslag 1 inleveren(G=0x)
Werkwoordspelling dt (G=1x)
Pww2: leesvaardigh. (pp. 10-22), formuleren (pp. 128-132), spelling ww. (pp. 154-165) (G=2x)
Leesverslag 2 inleveren(G=0x)
Woordenschat (pp. 189-205) (G=1x)
Schrijfopdracht : column of ander schrijfproduct (uiteenz., besch. of betoog, met bouwplan) (G=0x)
Pww3: wrdschat (pp. 189-205=300w), formul. (pp. 128-151), spelling (pp. 154-185): (G=2x)
Poëzie: theorie en analyse (G=2x)
Leesverslag 3 inleveren(G=0x)
Leesverslag 4 + balansverslag inleveren (G=0x)
Leerlingen voltooien literatuurdossier (Magister+papier)
Pww/se-week 4: SE literatuurgeschiedenis (middeleeuwen - heden) (G=3x)

Programma 5 vwo 2016-2017 (bep31: ga51; jam31: ga52; sab31: ga53); pw wo 7 (ga51+53) do 1 e u (ga52); Magister altijd op vrijdag

P1. In periode 1+2 wordt 1 les per week gewerkt aan de speciaalstudie, die in periode 3 (vr 10 maart = week na carnavalsvakantie) wordt ingeleverd
week 45+46=wo 9 - di 15 nov. 2016 = Proefwerk
Pww/se-week 1: leesvaardigheid hoofd. 1 (pp. 10-30), woordenschat (pp. 240-251) (G=2x)
P2. week 51 = wo 21 / do 22 december = Proefwerk
Argumenteren (o.a. argumentatieschema’s en drogredenen; pp. 152-163) (G=2x)
week 03 = ma 16 - vr 20 jan. 2017 = Proefwerk
Pww/se-week 2: leestekst (wellicht een examentekst) met vragen (G=2x)
P3. week 09 = wo 1 / do 2 maart
= Proefwerk
Leesvaardigheid hoofdstuk 1 (pp. 10-30) + hoofdstuk 2 (pp. 31-49) (G=2x)
week 10 = vr 10 maart vóór 16.00u=Magister
Inleveren Speciaalstudie (cijfer map G=0); papieren versie vóór 16.00u in bak bij conciërges
week 13 = ma 27 – vr 31 maart
= SE53 (15%) Pww/se-week 3: mondelinge presentatie Speciaalstudie (G=3x)
P4. week 19 = wo 10 / do 11 mei
= Proefwerk
Spelling (pp. 220-237), dus zonder werkwoordspelling (G=2x)
week 22 = wo 31 mei /do 1 juni
= Proefwerk
Formuleren (pp. 174-183) (G=2x)
week 23 = vr 9 juni
= Magister
Schrijfv.: studiemotivatiebrief inclusief c.v inleveren (zie NN: pp. 82-89 & 101-102) (G=1x of 0x)
week 26 = ma 26 - vr 30 juni
= SE54 (20%) Pww/se-week 4: Form. (pp.174-183), Spell.ww. (pp.215-219), Wrdschat (pp.240-265) (G=3x)

Programma 5 havo 2016-2017 (jam31/jaspers: h51; sab31/salemans: h52; bep31/van berlo: h53+54; = 4 eindexamenklassen havo)
P1. wk 45+46=wo 9 – di 15 nov. 2016 = SE51 (15%)
P2. week 03 = ma 16 – vr 20 jan. 2017 = SE52 (15%)
P3. week 08 = di 21 februari 2017
=
week 12 = uiterlijk (vraag docent!) vr 24 maart =
week 13 = ma 27 maart 2017
= SE53 (35%)

Pww/se-week 1: mondeling ex. over leesdossier 4 havo en letterkundemap 5 havo
Pww/se-week 2: discussie / mondelinge taalvaardigheid / spreekvaardigheid
Oefenopstel + bouwplan + 4 gelezen en onderstreepte artikelen samen in 1 map inleveren
(2-zijdig) A4’tje/spiekbriefje met citaten en steekwoorden over se-onderwerp inleveren bij docent
Op de maandag van pww/se-week 3: betoog of beschouwing over zelfgekozen/vrij onderwerp

Programma 6 vwo 2016-2017 (sab31/salemans: ga61; jam31/jaspers: ga62; = 2 eindexamenklassen vwo)
P1. wk 45+46= wo 9 – di 15 nov. 2016 = SE61 (10%)
P2. week 03 = ma 16 - vr 20 jan. 2017 = SE62 (10%)
P3. week 07 = (rond) do 16 / ma 20 feb=
week 12 = ma 20 maart 2017
= SE63 (35%)

Pww/se-week 1: debat / mondelinge taalvaardigheid / spreekvaardigheid
Pww/se-week 2: mondeling examen over de 12 gelezen literaire werken
Oefenopstel + bouwplan + 4 gelezen en onderstreepte artikelen samen in 1 map inleveren
Op de maandag vóór se-week 3: betoog voor of tegen onderwerp/stelling van docent

http://www.neder-l.nl/sophianum/programma-nederlands-bovenbouw-havo-vwo-sophianum-2016-2017.pdf

