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werkwijzer havo-3: 2012-2013 
Wat je in de klas niet af krijgt, is huiswerk voor de volgende les. 

Antwoordmodellen vind je op www.StoopNed.net. 
DENK AAN JE SPREEKBEURT! 

 

week  les  Huiswerk voor les x In de klas maak je tijdens les x:  Opmerkingen 

Denk aan het leesverslag (27 mei inleveren) 

20 x Maken  Leren       

13 mei - 

17 mei 

1     Start hoofdstuk 6, p. 228: 

Lezen: m: opd 1; l: theorie, p. 228-229; m: opd 2  

Print schema bij 

opd 4 van 

stoopned.net 

2 afm: 

opdrachten 

van les 1, m: 

opdracht 3 

   Lezen: m: opd 4a, 5   

3     Oefenen werkwoordspelling   

      week  les  Huiswerk voor les x In de klas maak je tijdens les x:  Opmerkingen 

Denk aan het leesverslag (27 mei inleveren) 

21 x Maken  Leren       

20 mei - 

24 mei 

1     Pinksteren   

2 afm: zie les 2, 

wk 20 

  Bespreken: proefwerk van week 17 

Daarna: inhalen eventuele achterstand 

  

3 afm: 

opdrachten 

van les 2 

  Woordenschat: 

m: opd 1; l: theorie blz. 242; m: opd 2, 3 

   

      week  les  Huiswerk voor les x In de klas maak je tijdens les x:  Opmerkingen 

Denk aan het leesverslag (27 mei inleveren) 

22 x Maken  Leren       

27 mei - 

31 mei 

1 afm: zie les 3, 

wk 21 
  Woordenschat: 

m: opd 4 

Grammatica: 

m: opd 1; l: blz. 250; m: opd 2, 3 

  

2 afm: 

opdrachten 

van les 1 

  Grammatica: 

l: blz. 252; m: opd 4, 5, 6 

  

3 afm: 

opdrachten 

van les 2 

  Grammatica: 

m: opd 7 

Spelling: 

m: opd 1; l: blz 255-256 

m: opd 2, 3 
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      week  les  Huiswerk voor les x In de klas maak je tijdens les x:  Opmerkingen 

Proefwerk (dinsdag, 6e uur) 

Leerstof: Hoofdstuk 5, § Lezen, Woordenschat, Grammatica, Spelling en alles van ww-

spelling uit H1 t/m 5 
23 x Maken  Leren       

3 jun - 7 

jun 

1 afm: zie les 3, 

wk 22 
  Spelling: 

m: opd 4, 5, 6, 7 

  

2 afm: 

opdrachten 

van les 1 

  Fictie: 

l: theorie, p. 259 

m: opd 1,2  

  

3 afm: 

opdrachten 

van les 2 

  Fictie: 

m: opd 3, blz. 261-264 

   

      week  les  Huiswerk voor les x In de klas maak je tijdens les x:  Opmerkingen 

  

24 x Maken  Leren       

10 jun - 

14 jun 

1 afm: zie les 3, 

wk 23 
  Deze week zijn er iedere les meerdere 

spreekbeurten. De lessen worden verder gevuld 

met een bespreking van het proefwerk van week 

23 en het herhalen van hoofdstuk 6. 

  

2       

3        

      week  les  Huiswerk voor les x In de klas maak je tijdens les x:  Opmerkingen 

proefwerk Hoofdstuk 6: 

- § Lezen (theorie),  

- § woordenschat  (alles), 

- § grammatica (alleen ambiguïteit) , 

- § spelling  (alles, incl. ww-spelling) 

- § fictie van hoofdstuk 5 en 6  
25 x Maken  Leren       

17 jun - 

21 jun 

    Proefwerkweek   

    Maak de test op blz 267-268   

         

 

  


