
FORM 5 TERM 1
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Familie                                   
Persoonlijke relaties                     
Getallen                                    
Uiteten en maaltijden                           
generaties                                       
reizen en vervoer  
woordvorming                                                                                                                             

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                           
Lezen: korte teksten begrijpen uit Code 23 Jong en oud.                                                           
Spreken: kunnen korte gesprekken over generaties en verwante 
onderwerpen voeren.
Schrijven: woordvorming: oorsprong van woorden met voor- en 
achtervoegsels herkennen (on-, her-, -heid, -ing, -baar)

Oefeningen 1 - 10 uit Code 23                        
Introduction exam program NT2 
website. (Toelichten de 4 componenten 
van het examenprogramma)                                              
Boekverslag / Leesprofiel: literair boek 
of korte verhalen (zie leesuur.nl)                                          

handout  Code 2 
hfd 23 Jong en oud    
Pas toe  blz 151 -
156            
leesuur.nl          

2

Familie                                   
Persoonlijke relaties                     
Getallen                                    
Uiteten en maaltijden                           
generaties                                       
reizen en vervoer                    
Woordvorming                                                                                                                                 

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                           
Lezen: korte teksten begrijpen uit Code 23 Jong en oud.                                                           
Spreken: kunnen korte gesprekken over generaties en verwante 
onderwerpen voeren.
Schrijven: woordvorming: oorsprong van woorden met voor- en 
achtervoegsels herkennen (on-, her-, -heid, -ing, -baar)

Oefeningen 11 - 20 uit Code 23                                                                  
Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas of NT2. Elke 
week een oefening.                           
http://nt2taalmenu.nl                        
jufmelis.nl

handout                     
Code 2 hfd 23            
Pas toe  blz 151 -
156             

3

Familie                                    
Persoonlijke relaties                        
Uiteten en maaltijden                                
Generaties                          
Huishoudelijke taken                       
Woordvorming                                

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: korte teksten begrijpen uit Code 23 Jong en oud.                                                  
Spreken: kunnen korte gesprekken voeren in het restaurant en een 
bestelling plaatsen.
Schrijven: woordvorming: oorsprong van woorden met voor- en 
achtervoegsels herkennen (on-, her-, -heid, -ing, -baar)

Oefeningen 21 - 30 uit Code 23                   
Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas. Elke week 
een oefening. 
http://nt2taalmenu.nl                        
jufmelis.nl

 handout                                     
Code 2 hfd 23            
Pas toe  blz 151 -
156             

4

Familie                                      
Persoonlijke relaties                      
Getallen                                             
Het weer                              
Generaties                         
Huishoudelijke taken   
Schrijfopdrachten                                                                                                                           

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: korte teksten lezen uit Code 23 Jong en oud.                                                     
Spreken: initieer korte gesprekken over het weer en huishoudeijke 
taken. 
Schrijven: vervoeg de modale werkwoorden, hebben, zijn in 
zinnen. Schrijf emails of brieven a.d.h.v. illustraties of instructies. 

Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas. Elke week 
een oefening.                              Toets 
voor- en achtervoegsels            
Oefeningen 31 - 40 uit Code 23   
http://nt2taalmenu.nl                        
jufmelis.nl

Code 2 hfd 23            
Concise of basis 
grammatica             
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FORM 5 TERM 1
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

5

Familie                                 
Persoonlijke relaties                           
Werk zoeken                                    
Het weer                                
Generaties                                    
De weg vragen en de weg 
wijzen                                  
Vervoeging van de modale 
werkwoorden, hebben, 
zijn                                                                                                                                               

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 jong en oud hfd 23.                                                                                                                                                                     
Spreken: kunnen vragen naar de juiste weg.                                                                              
Schrijven: vervoeging van de modale werkwoorden, hebben, zijn 
in zinnen. Kunnen een tekst schrijven van 100+ woorden a.d.h.v. 
illustraties of instructies.   

Code 23 Oefeningen 41 - 44 en 
regels 1 - 6                                                                      
Tekst schrijven van 100 + woorden.                             
Rollenspel: Vragen naar de juiste 
weg.                  

Code 2 hfd 25 Tijd 
voor jezelf            
Lijsten met 

onregelmatige en 
regelmatige  

werkwoorden    

6

Hobby's                           
Muziekinstrumenten                             
Sport                                                                
Vrijetijdsbesteding en 
kunst 
Het huishouden                          
Het postkantoor                  
Regelmatige en 
onregelmatige werkw

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 25 'Tijd voor jezelf'.                                                                                                                                     
Spreken: kunnen een gesprek voeren in het postkantoor.                                                                         
Schrijven: verleden tijd van regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden gebruiken in zinnen (herhaling).                                                                       

Oud luisterexamen als toets.                            
Toets voor- en achtervoegsels                         
Code 25 oef 1 - 10                                                           Code 2 hfd 25            

Lijsten met 
onregelmatige en 

regelmatige  
werkwoorden    

7

Hobby's                                   
Muziekinstrumenten                                  
Sport                                                                          
Het huishouden                        
Het weer                                    
Vrijetijdsbesteding en 
kunst 
 De tijd                                  
Regelmatige en 
onregelmatige werkw.

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.Lezen: Code 2 hfd 25 Tijd voor jezelf                                                                           
Luisteren: naar de CD en de leerkracht                                                                 
Spreken: kunnen  een gesprek voeren over vrijetijdsbesteding.                                                                             
Schrijven: verleden tijd van regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden gebruiken in zinnen (herhaling). Werkwoordelijke 
uitdrukkingen gebruiken in een schrijfopdracht.                                                                           

Toets Code 23                   
Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas. Elke week 
een oefening.                                   Code 
25 oef 11 - 20                                    NT2 
schrijfopdrachten A2 en B1 

Code 2 hfd 25            
Lijsten met 

onregelmatige en 
regelmatige  werkw 

handout                  
Oud luisterexamen                          

Role play cards  
Basisgrammatica        
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FORM 5 TERM 1
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

8

Hobby's                                   
Muziekinstrumenten                                  
Sport                                                                             
Het huishouden                        
Het weer                                    
Vrijetijdsbesteding en 
kunst
De tijd    

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: Code 2 hfd 25 Tijd voor jezelf                                                                                                                                           
Spreken:
Schrijven: voornaamwoorden (herhaling) 
Tekst schrijven van 100+ woorden                                         

Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas. Elke week 
een oefening.                                                                     
Code 25 oef 21 - 30

Code 2 hfd 25            
Lijsten met 

onregelmatige en 
regelmatige  werkw 

handout                                           

9

Toeristische attracties                            
Hobby's                                  
Muziekinstrumenten                                   
Sport                                
Vrijetijdsbesteding                                  
Tegenwoordig deelwoord                                                                                         

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: Code 2 hfd 25 Tijd voor jezelf                                                                                                                              
Spreken: vocab 12.4 Politie 
Schrijven: voornaamwoorden (herhaling), tegenwoordig 
deelwoord (rennend, lopend) 

Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas. Elke week 
een oefening.                             Code 25 
oef 31 - 45                                    
Voorbereiding voor TAALDORP

Vocabulary 
handout                 

Code 2 hfd 25

10

Toeristische attracties                            
Hobby's                                  
Muziekinstrumenten                                   
Sport                                
Vrijetijdsbesteding                            
Verkleinwoorden                                                                                        

Luisteren: actief luisteren naar gesprek met de leerkracht.                                                                                                   
Lezen: korte teksten uit Code 2 hfd 25 'Tijd voor jezelf'.                                                                                                                                                
Spreken: kunnen in groepen een presentatie houden over een 
onderwerp
Schrijven: zinnen schrijven met inversie, het woordje toch? 
verkleinwoorden (-je, -pje, -kje, -tje) herhalen.

Luisteroefeningen uit 
eindexamens 5e klas. Elke week 
een oefening.                                 Code 
25 regels oef 1 - 15
Paper 3 Spreken                                          
Skit in groepsverband                               

Syllabus & Support 
materials from 
Cambrigde             
Code 2 Chapter 25

11

Toeristische attracties                       
Hobby's                              
Vrijetijdsbesteding                     
Muziekinstrumenten                        
Sport                                                  
Sociale voorzieningen   
Zinsconstructies                                                                                                                                                                  

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: korte teksten uit Code 2 hfd 25 'Tijd voor jezelf'.                                                                                                                           
Spreken: een kort gesprek over vocab 14.1 Sociale Zaken.                                                                     
Schrijven: zinnen schrijven met zijn + aan het, om te + (1 of 2) 
infinitives, modal verbs + 1 of 2 infinitives, hoeven niet te + 
infinitief

Code hfd 23 en hfd 25 herhalen                              
Paper 1 luisteren                                                  Code 2 hfd 23 en 

25                        vocab 
handout                                  
Basisgrammatica                                              

12

Toeristische attracties                       
Hobby's                              
Vrijetijdsbesteding                     
Muziekinstrumenten                        
Sport                                                       
Sociale voorzieningen                    
Zinsconstructies                                                                                                                                                              

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD en de 
leerkracht.
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 25 'Tijd voor jezelf'.                                                                                                                      
Spreken: kunnen een kort geprek voeren over werkgelegenheid.                                                                  
Schrijven: zinnen schrijven met zouden + infinitief / zullen + 
infinitief   

Oefeningen aanbieden met zouden 
+ infinitief/ zullen + infinitief.                         

handout                       
Zestien Plus blz 61 - 
63                                    

13 Exam week End of term one exam
Paper 2 en Paper 4                                  
Lezen en schrijven   
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Form 5 TERM 2 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

De arbeidsmarkt                                                             
Eten en drinken                                                           
Reizen en transport                                         
Schoolroutine                                                          
Buren en bewoners                                               
Overtreffende trap van 
bijvoeglijke nw                                                                                                       

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht. 
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 18 Buren en bewoners.
Spreken: leren een gesprek voeren over belangrijke gebouwen in 
de buurt en sociale problemen in de buurt en een oplossing 
bedenken. 
Schrijven: zinnen schrijven met overtreffende trap van bijvoeglijke 
nw (Wie is de beste? Wat doe je het liefst?)      

Code 18 blz 38-41 oef 1-10.      
Groep: rollenspel over een sociaal 
probleem en een oplossing.

*Handout Code les 
18                                               
*oude 
luisterexamen  

2

De arbeidsmarkt                                                             
Eten en drinken                                                           
Reizen en transport                                          
Schoolroutine                                                          
Buren en bewoners                                               
Overtreffende trap van 
bijvoeglijke nw                                                                                                       

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                                             
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 18 Buren en bewoners.                                                                                                                           
Spreken: een gesprek kunnen voeren over jouw buurt.                                                                                                 
Schrijven: zinnen schrijven met overtreffende trap van bijvoeglijke 
nw (Wie is de beste? Wat doe je het liefst?)      

Voorbereiding Taaldorp: 
individuele gesprekken voeren over 
alledaagse onderwerpen.                                       
Code 18 blz 42-44 oef 11-20. 

Handout Code les 
18            oude 
luisterexamen

3

De arbeidsmarkt                                                  
Eten en drinken                                               
Reizen en transport                                 
Schoolroutine                                                     
Buren en bewoners                                        
Hoeveelheden

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                            
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 18 Buren en bewoners.                                                                                                                                                                 
Spreken: in een gesprek algemene vragen beantwoorden.                                                                                        
Schrijven: zinnen schrijven waarin hoeveelheden en de juiste 
woordvolgorde gebruikt worden.                                                    

*Code 18 blz 45-48 oef 21-30.  
*Schrijfopdracht: tekst en brief 
schrijven van 100-140 woorden  
Boekverslag indienen (project)                                         

Handout Code les 
18                      Role 
play cards         

4

Reizen                                                              
Getallen                                                             
Buren en bewoners                                             
De tijd  en het weer                                                        
Winkelen                                                           
Soorten feesten                                                                                                     
Gebouwen                                                 
Hoeveelheden                                                                                     

Luisteren: actief luisteren naar de CD 2016 en de leerkracht.                                                                                               
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 18 Buren en bewoners.
Spreken: in een gesprek algemene vragen beantwoorden.                                                                                    
Schrijven: zinnen schrijven waarin hoeveelheden en de juiste 
woordvolgorde gebruikt worden. 

Voorbereiding Taaldorp   
Individuele role play cards.                            
*Code 18 blz 49-52 oef 31-40. 
*Luisteroefening                                 
schrijfopdracht NT2                                   

Handout Code les 
18              Role play 
cards         
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Form 5 TERM 2 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

5

Reizen                                                                                                                           
Buren en bewoners                                             
De tijd  en het weer                                                        
Winkelen en getallen                                                        
Soorten feesten                                                                                                     
Gebouwen                                                 
Hoeveelheden                                                                                     

Luisteren: actief luisteren naar de CD 2017 en de leerkracht.                                                                                               
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 18 Buren en bewoners.                                                                                                                                
Spreken: in een gesprek algemene vragen beantwoorden.                                                                                    
Schrijven: zinnen schrijven waarin hoeveelheden en de juiste 
woordvolgorde gebruikt worden. 

*voorbereiding mondeling examen.                                       
*Code 18 blz 52-54 oef 41-45 en blz 
54 - 57 regels oef 1-8.           Toets 
Code 18

Handout Code les 
18                        Role 
play cards                 
Vocabulary 
handout

6

Reizen                                                                                                                           
Buren en bewoners                                             
De tijd  en het weer                                                        
Winkelen en getallen                                                          
Soorten feesten                                                                                                     
Gebouwen                                                                                                                                    

Luisteren: actief luisteren naar de CD 2013.
Lezen: korte teksten lezen overuit Code 2 hfd 18 Buren en 
bewoners.                                                                                                                               
Spreken: in een gesprek algemene vragen beantwoorden en role 
play cards. 
Schrijven: brief van 80 woorden, tekst van 130 - 140 w.                

Mock examen spreken:          
TAALDORP: Individuele 
gesprekken voeren met een 
interviewer.                         

Handout Code les 
18                         Role 
play cards

7

Reizen                                                                                                                           
Buren en bewoners                                             
De tijd  en het weer                                                        
Winkelen en getallen                                                          
Soorten feesten                                                                                                     
Gebouwen                                                             
Drie zinsneden                                                                                                                                  

Luisteren: actief luisteren naar de CD 2014 en de leerkracht.                                                                                                    
Lezen: korte teksten lezen overuit Code 2 hfd 18 Buren en 
bewoners.                                                                                                                        
Spreken: in een gesprek algemene vragen beantwoorden.                                                                                             
Schrijven:  
1.) niet en geen (+ toch); 
2.) zo'n, hoe, wat (een) leuke!, zulk(e), wat een weer! Het zijn zulke 
aardige mensen!
3.) zelf, e.g. We koken zelf.    

Mock Luisterexamen   
schrijfopdrachten NT2 adhv 
instructies en illustraties

Handout Code les 
18                         Role 
play cards  CD 2013

8

Reizen                                                                                                                           
Buren en bewoners                                             
De tijd  en het weer                                                        
Winkelen en getallen                                                          
Soorten feesten                                                                                                     
Gebouwen                                                             
Drie zinsneden                                                                                                                                  

Luisteren: actief luisteren naar de CD 2015 en de leerkracht.                                                                                            
Lezen: korte teksten lezen uit Code 2 hfd 18 Buren en bewoners.                                                                                                                                 
Spreken: in een gesprek algemene vragen beantwoorden.                                                                               
Schrijven:  
1.) niet en geen (+ toch);
2.) zo'n, hoe, wat (een) leuke!, zulk(e), wat een weer! Het zijn zulke 
aardige mensen! 
3.) zelf, e.g. We koken zelf.      

Tekstbegrip NT2 B1 niveau Handout Code les 
18                        Role 
play cards  CD 2013

9 MOCK exam                                                                                                                            
MOCK exam: 

Reading and writing                    
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