JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-B

Periode

Taak

1. King Arthur

2. Fake news

©WIRED Periode 1 en 2

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

Een eigen wapenschild – Kijken en luisteren naar de
maken en beschrijven
legende van Koning Arthur en
naspelen van een scène uit de
film
– Kennismaken met Merlijn, de
Ridders van de Ronde Tafel en
de Knight’s Code of Chivalry
– Bespreken van de Legend of
the Sword en samen onder
zoeken aan welke eisen een
wapenschild (coat of arms)
moet voldoen

– Oefenen met zeggen wat leuk
en niet leuk is
– Lezen over hobby’s en
beschrijven van hobby’s
– Kijken en luisteren naar iemand
die over haar werk spreekt
– Oefenen met beschrijvingen van
beroepen en dingen die je nodig
hebt voor je vak
– Oefenen met eigenschappen
van ridders en kleuren
– Oefenen met slogans, motto’s
en eigenschappen van ridders

– Vertellen over jezelf en
je woonplaats: present
simple
– Langere zinnen maken:
and, because, but

Een nieuwsbericht
lezen en een dia
maken voor een Fake
News Quiz

– Oefenen met het beoordelen
– Vertellen over iets dat is
van echt nieuws en fake news,
gebeurd: past simple
zowel op video als in geschreven – Langere zinnen maken
teksten
met verbindings
– Leren waar de belangrijkste
woorden
informatie in een tekst staat
– Leren hoe je heel gemakkelijk een
samenvatting maakt door een
tekst goed te lezen
– Leren presenteren van een kort
bericht

– Luisteren naar stukjes uit War
of the Worlds, kijken naar
videobeelden en praten over
fake news en ufo’s
– Rapporten en berichten over
ufo’s lezen
– Video over factchecken kijken
– Echt nieuws en fake news over
9/11 bekijken en lezen
– Video over fake coronanieuws
bekijken en bespreken
– Leren factchecken en bronnen
onderzoeken
– Voorbereiden op de Fake News
Quiz
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-B

Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

3. Into the wild
[Volgt in het
najaar]
4. [Volgt in het
najaar]

©WIRED Periode 1 en 2
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-B

Exam training vmbo-b: Reading*
Les

Type CE-vraag

Toelichting

Officiële eindtermen die aan bod komen

1

– Meerkeuzevraag

– Kiezen van een antwoord op een eenvoudige
meerkeuzevraag in het Nederlands
– Kiezen van een antwoord op een eenvoudige
meerkeuzevraag in het Engels

–

2

– Meerkeuzevraag

– Vinden van de hoofdgedachte van een alinea
– Herkennen van het gebruik van signaalwoorden

–

3

– Meerkeuzevraag

– Vinden van de hoofdgedachte van een alinea
– Herkennen van het gebruik van signaalwoorden

–

4

– Beweringenvraag

– Van een reeks beweringen aangeven welke juist en
welke onjuist is
– Van een reeks beweringen aangeven of die wel of niet
in de bijbehorende tekst staat

–

5

– Citeervraag
– Open vraag

– Een woord of zin uit de tekst letterlijk overschrijven
– Zelf een antwoord formuleren

–

6

– Combinatie van
vragen

– Oefenen met leesteksten met verschillende vraagtypen –
en toepassing van alle tips uit les 1-5

*Complete en definitieve beschrijving volgt in het najaar.

©WIRED Periode 1 en 2
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-B

Exam training vmbo-b: Listening*
Les

Type CE-vraag

Toelichting

Officiële eindtermen die aan bod komen

1

Meerkeuzevraag

– Beeld gebruiken versus alleen luisteren
– Gericht luisteren en eenvoudige vragen op woord- en
zinsniveau beantwoorden

–

2

Meerkeuzevraag

– Vragen over langere stukken tekst beantwoorden

–

3

Meerkeuzevraag

– Vragen op alle niveaus beantwoorden
– Vragen beantwoorden onder tijdsdruk

–

4

Oefentoets

– Volledige kijk- en luistertoets die formatief of
summatief kan worden ingezet

– Alle eindtermen

*Complete en definitieve beschrijving volgt in het najaar.

©WIRED Periode 1 en 2
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-K

Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

1. King Arthur

Een eigen
wapenschild maken
en de verschillende
onderdelen
beschrijven

– Kennismaken met de legende
van Koning Arthur en zijn tijd
– Kennismaken met Merlijn, de
Ridders van de Ronde Tafel en
de Knight’s Code of Chivalry
– Bespreken van de Legend of
the Sword en samen onder
zoeken aan welke eisen een
wapenschild (coat of arms)
moet voldoen

– Lezen over wapenschilden
– Talking about facts:
– Lezen over de betekenis van
present simple
kleuren, dieren, de Ridders van
– Talking about the past:
de Ronde Tafel en motto’s
past simple
– Oefenen met het beschrijven van – Connecting parts of
plaatsen en het beschrijven van
sentences
karaktereigenschappen
– Oefenen met het begrijpen en
het beschrijven van plaatsen
en hobby’s

2. Fake news

Twee nieuwsberichten
zoeken voor het spelen
van een Fake News
Quiz

– Kijken en luisteren naar stukjes
uit War of the Worlds, kijken naar
videobeelden en praten over
fake news en ufo’s
– Rapporten en berichten over
ufo’s lezen
– Video over factchecken kijken
– Echt nieuws en fake news over
9/11 bekijken en lezen
– Video over fake coronanieuws
bekijken en bespreken
– Leren factchecken en bronnen
onderzoeken
– Voorbereiden op de Fake News
Quiz

– Matchen van headlines en
nieuwsberichten
– Video’s over voorspellingen
van The Simpsons bekijken en
onderzoeken
– Nieuwsberichten lezen en daar
vragen over beantwoorden
– Bepalen welke videoberichten
echt en nep zijn
– Oefenen met het schrijven van
korte nieuwsberichten
– Vragen bedenken bij een
nieuwsartikel en op basis van de
antwoorden een script schrijven.

©WIRED Periode 1 en 2

Grammatica

– Talking about the past:
past simple
– Connecting sentences
and parts of sentences:
linking words
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Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

3. Into the wild
[Volgt in het
najaar]
4. [Volgt in het
najaar]

©WIRED Periode 1 en 2
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-K

Exam training vmbo-k: Reading
Les

Type CE-vraag

Toelichting

Officiële eindtermen die aan bod komen

1

– Meerkeuzevraag

– Eenvoudige Nederlandstalige detailvragen
beantwoorden
– Eenvoudige Nederlandstalige vragen op alineaniveau
beantwoorden

– Aangeven van relevante informatie
– Betekenis van belangrijke elementen aangeven

2

– Meerkeuzevraag

– Eenvoudige Engelstalige detailvragen beantwoorden
– Eenvoudige Engelstalige vragen op alineaniveau
beantwoorden

– Aangeven van relevante informatie
– Hoofdgedachte aangeven
– Relaties tussen delen van tekst en verbanden
aangeven

3

– Meerkeuzevraag

– Engelstalige vragen op alineaniveau beantwoorden
– Engelstalige vragen over de relatie tussen alinea’s
beantwoorden
– Engelstalige vragen op tekstniveau beantwoorden

–
–
–
–
–

4

– Beweringenvraag

– Bepalen welke bewering welke juist is en welke onjuist is – Compenserende strategieën
ten opzichte van de inhoud van de tekst
– Relaties tussen delen van tekst en conclusies trekken
– Bepalen welke bewering wel of niet overeenkomt met
informatie in de tekst

5

– Gatenvraag
– Citeervraag
– Open vraag

– Bepalen welk van de 3 of 4 gegeven woorden in een
gat in de tekst past
– Een woord of zin uit de tekst letterlijk overschrijven
– Zelf een antwoord formuleren

6

– Combinatie van
vragen

– Oefenen met leesteksten met verschillende vraagtypen – Alle eindtermen
en toepassing van alle tips uit les 1-5

©WIRED Periode 1 en 2

–
–
–
–

Aangeven van relevante informatie
Betekenis van belangrijke elementen aangeven
Compenserende strategieën
Hoofdgedachte aangeven
Relaties tussen delen van tekst en verbanden
aangeven

Compenserende strategieën
Aangeven van relevante informatie
Relaties tussen delen van tekst en conclusies trekken
Betekenis van belangrijke elementen aangeven
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-K

Exam training vmbo-k: Listening*
Les

Type CE-vraag

Toelichting

Officiële eindtermen die aan bod komen

1

Meerkeuzevraag

– Beeld gebruiken versus alleen luisteren
– Gericht luisteren en eenvoudige vragen op woord- en
zinsniveau beantwoorden

–

2

Meerkeuzevraag

– Vragen over langere stukken tekst beantwoorden

–

3

Meerkeuzevraag

– Vragen op alle niveaus beantwoorden
– Vragen beantwoorden onder tijdsdruk

–

4

Oefentoets

– Volledige kijk- en luistertoets die formatief of
summatief kan worden ingezet

– Alle eindtermen

*Complete en definitieve beschrijving volgt in het najaar.

©WIRED Periode 1 en 2
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-GT

Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

1. King Arthur

Een eigen
wapenschild maken
en de verschillende
onderdelen
beschrijven

– Kennismaken met de legende
van Koning Arthur en zijn tijd
– Kennismaken met Merlijn, de
Ridders van de Ronde Tafel en
de Knight’s Code of Chivalry
– Bespreken van de Legend of
the Sword en samen onder
zoeken aan welke eisen een
wapenschild (coat of arms)
moet voldoen

– Lezen over wapenschilden en
– Talking about now:
kijken naar een video met uitleg
present simple or
– Lezen over de betekenis van
present perfect
kleuren en symbolen, en luisteren – Referring back to
naar audiofragmenten over van
people and things:
ridders
who and which
– Lezen over en oefenen met de
– Linking sentences
betekenis van dieren, de Ridders
together
van de Ronde Tafel en motto’s
– Oefenen met het beschrijven van
plaatsen en het beschrijven van
karaktereigenschappen

2. Fake news

Drie nieuwsberichten
zoeken voor het spelen
van een Fake News
Quiz

– Kijken en luisteren naar (de
effecten van) fake news over
ufo’s en aliens
– Lezen van onderzoeksrapporten
en krantenberichten over en met
fake news
– Video over het belang van
factchecken bekijken en
bespreken
– Theorieën over 9/11 onderzoeken
en bespreken
– Video over fake coronanieuws
bekijken en bespreken
– Voorbereiden op de Fake News
Quiz

– Matchen van headlines en
nieuwsberichten
– Video’s over voorspellingen
van The Simpsons bekijken en
onderzoeken
– Nieuwsberichten lezen en daar
vragen over beantwoorden
– Bepalen welke videoberichten
echt en nep zijn
– Oefenen met het schrijven van
korte nieuwsberichten
– Vragen bedenken bij een
nieuwsartikel en op basis van de
antwoorden een script schrijven.
– Oefenen met het presenteren
van een nieuwsbericht

©WIRED Periode 1 en 2

Grammatica

– Talking about the past:
past simple
– Talking about the past:
past continuous
– Talking about the past:
past simple or past
continuous
– Connecting sentences
and parts of sentences:
linking words
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-GT

Periode

Taak

Digibordlessen

Digitale werkbladen

Grammatica

3. Into the wild
[Volgt in
augustus]
4. [Volgt in het
najaar]

©WIRED Periode 1 en 2
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JAAROVERZICHT WIRED LEERJAAR 3 VMBO-GT

Exam training vmbo-gt: Reading
Les

Type CE-vraag

Toelichting

Officiële eindtermen die aan bod komen

1

– Meerkeuzevraag

– Kiezen van een antwoord op een eenvoudige
meerkeuzevraag in het Nederlands
– Kiezen van een antwoord op een eenvoudige
meerkeuzevraag in het Engels

– Betekenis van belangrijke elementen aangeven
– Relevante informatie aangeven
– Hoofdgedachte aangeven

2

– Meerkeuzevraag

– Vinden van de hoofdgedachte van een alinea
– Herkennen van het gebruik van signaalwoorden

– Hoofdgedachte aangeven
– Relaties tussen delen van tekst en conclusies trekken

3

– Beweringenvraag
– Matchvraag

– Kiezen wat juist en onjuist is en aangeven wat wel of
niet in een tekst staat
– Kiezen welke uitspraak bij welke persoon hoort

– Relaties tussen delen van tekst en conclusies trekken
– Compenserende strategieën gebruiken
– Conclusies trekken m.b.t. intenties

4

– Gatentekstvraag
– Volgordevraag

– Bepalen welk van de 3 of 4 gegeven woorden in een
gat in de tekst past
– De juiste volgorde van alinea’s kiezen

– Compenserende strategieën
– Verbanden kennen en aangeven
– Relaties tussen delen van tekst en conclusies trekken

5

– Citeervraag
– Open vraag

– Een woord of zin uit de tekst letterlijk overschrijven
– Zelf een antwoord formuleren

– Aangeven van relevante informatie
– Relaties tussen delen van tekst en conclusies trekken
– Betekenis van belangrijke elementen aangeven

6

– Combinatie van
vragen

– Oefenen met leesteksten met verschillende vraagtypen – Alle eindtermen
en toepassing van alle tips uit les 1-5

©WIRED Periode 1 en 2

PAGE 11
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Exam training vmbo-gt: Listening*
Les

Type CE-vraag

Toelichting

Officiële eindtermen die aan bod komen

1

Meerkeuzevraag

– Beeld gebruiken versus alleen luisteren
– Gericht luisteren en eenvoudige vragen op woord- en
zinsniveau beantwoorden

–

2

Meerkeuzevraag

– Vragen over langere stukken tekst beantwoorden

–

3

Meerkeuzevraag

– Vragen op alle niveaus beantwoorden
– Vragen beantwoorden onder tijdsdruk

–

4

Oefentoets

– Volledige kijk- en luistertoets die formatief of
summatief kan worden ingezet

–

*Complete en definitieve beschrijving volgt in het najaar.

©WIRED Periode 1 en 2
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