JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 2 VMBO-BK

Periode

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

1. Once Upon a Time Eigen curse bedenken,
schrijven en inspreken

– Kijken naar een deel van
de eerste aflevering van de
Disneyserie Once Upon a Time,
kennismaken met de personages
en bepalen wie goed is en wie
slecht.
– Luisteren en kijken naar de curse
van de Evil Queen en ontdekken
wat die inhoudt.
– Bespreken inhoud taaltaak
en criteria, oefenen met de
curses door ze te beoordelen
en de benodigde grammatica
bespreken.

– Lezen en luisteren naar verhalen
met curses en daar vragen over
beantwoorden
– Voorspellingen formuleren
– Woorden en zinnen uit curses
herkennen, begrijpen en
gebruiken
– Oefenen met zeggen hoe lang
iets duurt en wanneer iets begint
en eindigt
– Oefenen met het uitspreken van
vloeken

– Praten over toekomst:
will / shall / going to
– Bezit: ’s

2. Spider-Man

– Kennismaken met Peter Parker,
kijken naar verschillende
fragmenten uit twee films over
Spider-Man, voorspellen wat er
daarna gebeurt, en meer lezen
en zien over Peter Parkers leven
met superkrachten.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met het schrijven
van een dagboekfragment van
Peter Parker in een groepje en
de benodigde grammatica
bespreken.

– Fragmenten lezen uit en
begripsvragen beantwoorden
over Peter Parkers dagboek
(Spider-Man) en Gwen Stacy’s
dagboek (Spider-Woman)
– Oefenen met woorden
die te maken hebben met
superkrachten
– Schrijven over gevoelens
– Zelf schrijven van
dagboekfragmenten

– Praten over het
verleden:
past simple
(regelmatige en
onregelmatige
werkwoorden)
– Zeggen wat er in het
verleden gebeurde:
past continuous
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Taak

Dagboekfragment
schrijven over een
superkracht
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Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

3. Game worlds

Eigen gamewereld
beschrijven

– Kennismaken met de
gamewerelden van Tomb
Raider en Fortnite door te
kijken en luisteren naar trailers,
gamedesigners, nadenken over
hoe gamewerelden eruit zien en
je weg vinden in een doolhof.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met het maken
van een eigen gamewereld
en de benodigde grammatica
bespreken.

– De gamewerelden van Tomb
Raider en Fortnite leren kennen
en beschrijven
– Beschrijven welke soorten
gamewerelden er zijn, hoe het
weer is en hoe het eruit ziet
– Beschrijven van specifieke
locaties in een gamewereld: hoe
het eruit ziet en wat je er kunt
doen

– Praten over
hoeveelheden:
some / any / a lot of
– Een plaats beschrijven:
there is / there are
– Een verhaal vertellen:
present simple
– Omschrijven waar iets
is: voorzetsels

4. Jack the Ripper

Onderzoeksvideo
maken over je eigen
onderzoek naar Jack
the Ripper

– Kennismaken met Jack the
Ripper en de onopgeloste zaak
en zelf een onderzoek starten.
– Kijken en luisteren naar wat
de media over de zaak zeiden,
een profielschets van Jack the
Ripper maken en de verdachten
onderzoeken.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met onderzoek
doen met nieuwe verdachte
Mary Pearcey en de benodigde
grammatica bespreken.

– Bewijsstukken van verschillende
verdachten lezen, luisteren
en bekijken en vervolgens
analyseren
– Oefenen met vraagwoorden en
vragen stellen en beantwoorden
– Oefenen met onregelmatige
werkwoorden in de verleden tijd

– Praten over het
verleden: past simple
met regelmatige
en onregelmatige
werkwoorden.
– Vraagwoorden
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Periode

Taak

5. The Curious
Instagrampost maken
Incident of the Dog van een hoofdstuk als
in the Night-Time
Christopher
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Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

– Luisteren naar en lezen van
fragmenten uit het boek waarin
hoofdpersoon Christopher
op onderzoek gaat naar de
moordenaar van een hond in de
straat en ondertussen ook van
alles ontdekt over zijn familie,
ontdekken waarom Christopher
anders is dan anderen.
– Bespreken inhoud taaltaak
en criteria, oefenen met het
schrijven van een Instagrampost
en de benodigde grammatica
bespreken.

– Lezen van en luisteren naar
fragmenten uit het boek
The Curious Incident of the Dog
in the Night-Time
– Christopher, de hoofdpersoon,
en zijn autismestoornis leren
kennen
– Oefenen met samenvatten
van het belangrijkste uit een
hoofdstuk
– Oefen met het schrijven van
Instagramposts en hashtags
– Een Instagrampost schrijven

– Vertellen hoe je je voelt
en waarom:
present simple
– Praten over iets dat
in het verleden is
gebeurd: past simple
– Praten over van wie iets
is: ’s en ‘
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Periode

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

1. Once Upon a Time Eigen curse bedenken,
schrijven en inspreken

– Kijken naar een deel van
de eerste aflevering van de
Disneyserie Once Upon a Time,
kennismaken met de personages
en bepalen wie goed is en wie
slecht.
– Luisteren en kijken naar de curse
van de Evil Queen en ontdekken
wat die inhoudt.
– Bespreken inhoud taaltaak
en criteria, oefenen met de
curses door ze te beoordelen
en de benodigde grammatica
bespreken.

– Lezen en luisteren naar verhalen
met curses en daar vragen over
beantwoorden
– Voorspellingen schrijven en
uitspreken
– Woorden en zinnen uit curses
herkennen, begrijpen en
gebruiken
– Oefenen met zeggen hoe lang
iets duurt en wanneer iets begint
en eindigt
– Oefenen met het uitspreken
van vloeken

– Talking about the
future:
will / shall / going to
– Saying something
belongs to someone:
’s

2. Spider-Man

– Kennismaken met Peter Parker,
kijken naar verschillende
fragmenten uit twee films over
Spider-Man, voorspellen wat er
daarna gebeurt, en meer lezen
en zien over Peter Parkers leven
met superkrachten.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met het schrijven
van een dagboekfragment van
Peter Parker in een groepje en
de benodigde grammatica
bespreken.

– Fragmenten lezen uit en
begripsvragen beantwoorden
over Peter Parkers dagboek
(Spider-Man) en Gwen Stacy’s
dagboek (Spider-Woman)
– Oefenen met woorden
die te maken hebben met
superkrachten
– Schrijven over gevoelens
– Zelf schrijven van
dagboekfragmenten

– Using if or when
– Talking about the past:
past simple (regular
and irregular verbs)
– Talking about the past:
past continuous
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Taak

Dagboekfragment
schrijven over een
superkracht
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3. Game worlds

Eigen game world
beschrijven

– Kennismaken met de
gamewerelden van Tomb
Raider en Fortnite door te
kijken en luisteren naar trailers,
gamedesigners, nadenken over
hoe gamewerelden eruit zien en
je weg vinden in een doolhof.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met het maken
van je eigen gamewereld en
de benodigde grammatica
bespreken.

– De gamewerelden van Tomb
Raider en Fortnite leren kennen
en beschrijven
– Beschrijven welke soorten
gamewerelden er zijn, hoe het
weer is en hoe het eruit ziet
– Beschrijven van specifieke
locaties in een gamewereld: hoe
het eruit ziet en wat je er kunt
doen

– Talking about quantity:
some / any / a lot of
– Telling a story:
present simple
– Adverbs
– Talking about where
things are: prepositions

4. Jack the Ripper

Een onderzoeksvideo
maken over je eigen
onderzoek naar Jack
the Ripper

– Kennismaken met Jack the
Ripper en de onopgeloste zaak
en zelf een onderzoek starten.
– Kijken en luisteren naar wat
de media over de zaak zeiden,
een profielschets van Jack the
Ripper maken en de verdachten
onderzoeken.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met onderzoek
doen met nieuwe verdachte
Mary Pearcey en de benodigde
grammatica bespreken.

– Bewijsstukken van verschillende
verdachten lezen, luisteren
en bekijken en vervolgens
analyseren
– Oefenen met vraagwoorden en
vragen stellen en beantwoorden
– Oefenen met onregelmatige
werkwoorden in de verleden tijd

– Talking about the past:
past simple (regular
and irregular verbs)
– Asking questions
– Talking about what
someone said
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Taak

5. The Curious
Instagrampost maken
Incident of the Dog van een hoofdstuk als
in the Night-Time
Christopher
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Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

– Luisteren naar en lezen van
fragmenten uit het boek waarin
hoofdpersoon Christopher
op onderzoek gaat naar de
moordenaar van een hond in de
straat en ondertussen ook van
alles ontdekt over zijn familie,
ontdekken waarom Christopher
anders is dan anderen.
– Bespreken inhoud taaltaak
en criteria, oefenen met het
schrijven van een Instagrampost
en de benodigde grammatica
bespreken.

– Lezen van en luisteren naar
fragmenten uit het boek The
Curious Incident of the Dog in
the Night-Time
– Christopher, de hoofdpersoon,
en zijn autismestoornis leren
kennen
– Oefenen met samenvatten
van het belangrijkste uit een
hoofdstuk
– Oefen met het schrijven van
Instagramposts en hashtags
– Een Instagrampost schrijven

– Talking about
something that
happened in the past:
past simple
– Talking about
something that
happened in the past
but is important in the
present:
present perfect
– Talking about
possession: ’s and ‘
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Periode
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Digitale werkbladen

Grammatica

1. Once Upon a Time Eigen verhaal met
een curse bedenken,
uitspreken en
opnemen

– Kijken naar een deel van
de eerste aflevering van de
Disneyserie Once Upon a Time,
kennismaken met de personages
– Luisteren en kijken naar de
curse van de Evil Queen en
ontdekken wat die inhoudt;
verschillen tussen het sprookje
van Sneeuwwitje en de serie
ontdekken
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, beoordelen wat een
goed verhaal met een curse is
en de benodigde grammatica
bespreken

– Lezen en luisteren naar verhalen
met curses en daar vragen over
beantwoorden
– Oefen met taal die je in curses
kunt gebruiken
– Een logische, overtuigende curse
leren schrijven
– Luisteren naar en oefenen met
het uitspreken van een verhaal
met een curse

– Talking about the past:
past simple (regular &
irregular verbs)
– Using questions and
negative sentences in
the past simple
– Talking about the
future: will / shall /
going to
– Genitive

2. Spider-Man

– Kennismaken met Peter Parker,
kijken naar verschillende
fragmenten uit twee films over
Spider-Man, voorspellen wat
er daarna gebeurt, en lezen
over Peter Parkers leven met
superkrachten.
– Bespreken inhoud taaltaak
en criteria, oefenen met
het schrijven van een
dagboekfragment van Peter
Parker en de benodigde
grammatica bespreken.

– Fragmenten lezen uit en begrips
vragen beantwoorden over
Peter Parkers dagboek (SpiderMan) en Gwen Stacy’s dagboek
(Spider-Woman)
– Oefenen met woorden die te
maken hebben met super
krachten
– Schrijven over gevoelens
– Zelf schrijven van dagboek
fragmenten

– Talking about the past:
past simple (regular
and irregular verbs)
– Talking about the past:
past continuous
– Contrasting past simple
and past continuous
– Linking words: after,
and, because, before,
but, if, so, when
– Comparing people
and things: degrees of
comparison
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Taak

Dagboekfragment
schrijven van
een superheld of
superschurk schrijven:
een superpower
journal entry
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Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

3. Game worlds

Eigen game world
beschrijven, inclusief
de backstory en een
beschrijving van de
personages

– Kennismaken met de game
werelden van Tomb Raider
en Fortnite door te kijken
en luisteren naar trailers en
gamedesigners, nadenken over
hoe gamewerelden eruit zien en
bekijken va de backstory van de
game Overwatch.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met het maken
van je eigen gamewereld en
de benodigde grammatica
bespreken.

– Lezen over verschillende game
werelden en oefenen met
woordjes om die gamewerelden
te beschrijven
– Oefenen met het beschrijven van
gamewerelden
– Lezen van en oefenen met het
schrijven van backstories
– Lezen van locatiebeschrijvingen
en zelf gamelocaties beschrijven
– Oefenen met het beschrijven van
gamepersonages

– Talking about quantity:
some / any / a lot of
– Using should, must,
have to
– Saying how you do
things: adverbs
– Referring back to
yourself: myself,
himself, ourselves, etc

4. Jack the Ripper

Een video maken
over je eigen dossier
onderzoek naar Jack
the Ripper

– Kennismaken met Jack the
Ripper en de onopgeloste zaak
en zelf een onderzoek starten.
– Kijken en luisteren naar wat
de media over de zaak zeiden,
een profielschets van Jack the
Ripper maken en de verdachten
onderzoeken.
– Bespreken inhoud taaltaak en
criteria, oefenen met onderzoek
doen met nieuwe verdachte
Mary Pearcey en de benodigde
grammatica bespreken.

– Bewijsstukken van verschillende
verdachten lezen, luisteren
en bekijken en vervolgens
analyseren
– Oefenen met grammatica

– Talking about the past:
the passive
– Asking questions
– Talking about what
someone said: reported
speech
– Talking about
possibilities: modals
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Periode
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5. The Curious
Incident of the
Dog in the NightTime

[Informatie volgt in
augustus]
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Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica
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