
Stof proefwerkweek juli 2021 

Vak: Nederlands 
 

Klas Stof 

brugklas havo Blok 5: 

 Paragraaf 5.3 t/m 5.7  (grammatica: ontleden en benoemen) 

 Paragraaf 5.8  (ww-spelling en samenstellingen) 

 Paragraaf 5.9 en 5.10  (bezitsvorm en cijfers/getallen) 

 Paragraaf 5.11 (woordenschat opdracht 31 en 32) 

 Paragraaf 5.23 en 5.14  (tekstbegrip: hele theorie brugklas) 

brugklas 
havo/vwo 

Blok 5: 

 Paragraaf 5.3 t/m 5.7  (grammatica: ontleden en benoemen) 

 Paragraaf 5.8  (ww-spelling en samenstellingen) 

 Paragraaf 5.9 en 5.10  (bezitsvorm en cijfers/getallen) 

 Paragraaf 5.11 (woordenschat opdracht 31 en 32) 

 Paragraaf 5.23 en 5.14  (tekstbegrip: hele theorie brugklas) 

brugklas TTO Blok 5: 

 Paragraaf 5.3 t/m 5.7  (grammatica: ontleden en benoemen) 

 Paragraaf 5.8  (ww-spelling en samenstellingen) 

 Paragraaf 5.9 en 5.10  (bezitsvorm en cijfers/getallen) 

 Paragraaf 5.11 (woordenschat opdracht 31 en 32) 

 Paragraaf 5.23 en 5.14  (tekstbegrip: hele theorie brugklas) 

havo 2  Blok 5: paragraaf 5.1 t/m 5.15 (paragraaf 5.10 hoeft niet)  
 Complete theorie ontleden 
 Complete theorie ww-spelling  

 
 

havo 3  

Par. 1.2 - 2.2 - 2.3 - 3.2 - 4.2 - 4.3 - 5.2 - 6.2     (TOETS GENRELEER) 

Par. 1.10 -2.14 - 2.15 -3.11  3.12 -4.14 -4.15 -5.11  (TOETS TEKSTBEGRIP) 
 

havo 4 Nieuw Nederlands Literatuur 
Paragraaf 1 (blz. 10-13), paragraaf 1.1 (blz. 14-15), paragraaf 1.2 (blz. 16-19), 
paragraaf 1.3 (blz. 20-23), paragraaf 1.4 (blz. 24-27), paragraaf 1.5 (blz. 28-31) 
 
Paragraaf 2 (blz. 36-39), paragraaf 2.1 (blz. 40-45), paragraaf 2.2 (blz. 46-51) 
 
De theorie is gericht op reproductie en toepassing. Je moet dus niet alleen 
definities kunnen geven, maar je moet de literaire begrippen ook kunnen 
toepassen op verhalen en gedichten.  
 
Het volledige boekje 'Poëzieproject 2021', inclusief eventuele aantekeningen 



 
Het boek Dagen van gras (Philip Huff) 
 

vwo 2  Blok 5: paragraaf 5.1 t/m 15 (paragraaf 5.10 hoeft niet)  
 Complete theorie ontleden  
 Complete theorie ww-spelling  

 

vwo 2 TTO  Blok 5: paragraaf 5.1 t/m 15 (paragraaf 5.10 hoeft niet)  
 Complete theorie ontleden  
 Complete theorie ww-spelling  

 

vwo 3 Par. 1.2 - 2.2 - 2.3 - 3.2 - 4.2 - 4.3 - 5.2 - 6.2   (TOETS GENRELEER) 
Par. 1.13 - 1.14 - 2.14 - 2.15 - 3.13 - 3.14 - 4.14   (TOETS TEKSTBEGRIP) 

vwo 3 TTO Par. 1.2 - 2.2 - 2.3 - 3.2 - 4.2 - 4.3 - 5.2 - 6.2   (TOETS GENRELEER) 
Par. 1.13 - 1.14 - 2.14 - 2.15 - 3.13 - 3.14 - 4.14   (TOETS TEKSTBEGRIP) 

vwo 4 Schrijf een recensie van ongeveer 500 woorden over jouw gelezen literaire 
werk.  
De titel van het literaire werk moet vooraf zijn goedgekeurd door jouw docent.  
Je recensie bestaat uit een inleiding, kern en slot. 
 
Let op: in de kern bespreek je twee elementen! 
Kies uit: techniek, originaliteit, inhoud of emotie.  
Gebruik één beoordelingswoord per element. 
 
Wat mag je meenemen naar de toets? 

 Je schrijfplan 
 Je literaire werk 

vwo 4 TTO Schrijf een recensie van ongeveer 500 woorden over jouw gelezen literaire 
werk.  
De titel van het literaire werk moet vooraf zijn goedgekeurd door jouw docent.  
Je recensie bestaat uit een inleiding, kern en slot. 
 
Let op: in de kern bespreek je twee elementen! 
Kies uit: techniek, originaliteit, inhoud of emotie.  
Gebruik één beoordelingswoord per element. 
 
Wat mag je meenemen naar de toets? 

 Je schrijfplan 
 Je literaire werk 

vwo 5 Het schoolexamen gaat over de gehele lesstof van letterkunde uit leerjaar 5. 
De lesstof bevat de volgende paragrafen uit NNL: 



7, 7.1, 7.2, 7.4; (7.0 en 7.1 helemaal, daarna blauwe blokken bovenaan en 
kernbegrippen in de kantlijn) 
8, 8.1, 8.3, 8.5; (8.0 en 8.1 helemaal, daarna blauwe blokken bovenaan en 
kernbegrippen in de kantlijn) 
 
Vanaf hoofdstuk 9 gaat het om de blauwe blokken en de kernbegrippen in de 
kantlijn 
9.2, 9.3, 
10.1, 10.3, 
11.4, 
12.1, 12.4, 
13.2, 
14.1 
 
Studiesamenvattingen en eventuele aantekeningen en PowerPoints van de 
periodes 1800 1900, 1900-1945 en alle korte periodes tot nu. 
 
Materiaal bij drie klassikaal behandelde werken van: 
Louis Couperus 
J.J Slauerhoff 
W.F. Hermans 
 

vwo 5 TTO Het schoolexamen gaat over de gehele lesstof van letterkunde uit leerjaar 5. 
De lesstof bevat de volgende paragrafen uit NNL: 
7, 7.1, 7.2, 7.4; (7.0 en 7.1 helemaal, daarna blauwe blokken bovenaan en 
kernbegrippen in de kantlijn) 
8, 8.1, 8.3, 8.5; (8.0 en 8.1 helemaal, daarna blauwe blokken bovenaan en 
kernbegrippen in de kantlijn) 
 
Vanaf hoofdstuk 9 gaat het om de blauwe blokken en de kernbegrippen in de 
kantlijn 
9.2, 9.3, 
10.1, 10.3, 
11.4, 
12.1, 12.4, 
13.2, 
14.1 
 
Studiesamenvattingen en eventuele aantekeningen en PowerPoints van de 
periodes 1800 1900, 1900-1945 en alle korte periodes tot nu. 
 
Materiaal bij drie klassikaal behandelde werken van: 
Louis Couperus 
J.J Slauerhoff 
W.F. Hermans 
 



 


