
Term 1
Week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Vriendschap                                                
Mensen ontmoeten                       
Persoonlijke gegevens 
uitwisselen                                       

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht en elkander.                                                                                              
lezen: korte teksten lezen over karaktereigenschappen.                                                                                                          
Spreken: praten over het uitwisselen van persoonlijke 
gegevens.
 Schrijven: eigenschappen van je vrienden en jezelf.                              

Luisteroefeningen uit eindexamens 5e 
klas. Elke week een oefening.                    
Studenten verwijzen naar de website 
NT2 Taalmenu.

Zebra boek 3 les 21.1                
Oef. 2, 3, 4, 9, 11, 18                       
Concise hfd. 1 oef 1, 2, 3                                              

2

Vriendschap                                                
Mensen ontmoeten                       
Familie en vriendschap                            
Drie zinsconstructies:                                  
de enkelvoudige zin -  de 
vraagzin - de gebiedende 
wijs

Luisteren: actief luisteren naar de Youtube NT2 Bart de Pau.                                                                                       
Lezen: korte tekst lezen over het vormen van een mening. 
'Het ermee eens zijn of niet.' Van mening verschillen.                                                                                                                                                                                                                     
Spreken: een conversatie over familie en 
vriendschapsrelaties.                                                                                          
Schrijven: zinsconstructies: enkelvoudige zin, vraagzin en 
gebiedende wijs.

Maak een lijst met positieve en 
negatieve karaktereigenschappen.

Zebra boek 3 les 21.1                
Oef. 2, 3, 4, 9, 11, 18                       
Concise  
youtube NT2 Bart de Pau                                            

3

Vriendschap op afstand                            
Uitnodigingen geven en 
uitgaan                               
Voornaamwoorden                           
Aandachtspunten voor 
brieven schrijven

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht, elkander, CD.                                                                                                 
Lezen: korte teksten lezen over relaties op afstand.                                                                                      
Spreken: een conversatie over uitnodigingen accepteren of 
weigeren.
Schrijven: voornaamwoorden, aandachtspunten voor 
brieven schrijven.

Blz 3 vertalen oef 10 Mijn huisdier is 
mijn beste vriend.                                                       
Toets Concise hfd 1.                                           

Zebra boek 3 les 21.2                   
Oef. 2, 4, 9, 10, 11    (oef. 
19 spreken)                  
Concise            

4

Indeling van het huis en 
soorten huizen                                     
Voornaamwoorden                                     

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht en CD.    Lezen: 
korte teksten lezen over nieuwe vrienden maken.                                                                                               
Spreken: een conversatie over het type huis en de indeling.                                                                                            
Schrijven: voornaamwoorden, aandachtspunten voor het 
schrijven van een kaartje.

Een kaartje schrijven over 
vriendschap.
Project power point: de ruimten in 
en om het huis  (korte beschrijving 
bij de slides over de functie van de 
ruimte)

 Zebra boek 3             les 21.2                         
Oef. 2, 4, 9, 10, 11  (oef. 19 
spreken)                  Concise
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klas 4 Term 1
Week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

5

Vriendschap: ruzie maken                   
Onderwijs:                                            
Opleidingen en beroep                          
Voornaamwoorden

Luisteren: actief luisteren  youtube NT2 beroepen.                                                                                                      
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                                                                          
Spreken: een conversatie over ruzie maken/ opleidingen 
volgen.                                                                                         Schrijven: 
voornaamwoorden/ lijst opstellen met beroepen.

 Maak een beroepenlijst met 
mannelijke en vrouwelijke 
benamingen en een (1) belangrijke 
taak.
Zebra tekstboek 3 les 24, blz 38-50 
lezen en spreken over opleiding en 
beroep.         

Zebra boek 3 les 21.3                    
Oef. 2, 3, 5*, 9 10, 14**                         
(oef. 19 spreken)                  
Concise 
Youtube NT2 beroepen

6

Vriendschap: ruzie maken                            
Onderwijs:                                   
Opleidingen en beroep                          
Vrije tijd en ontspanning    
Voornaamwoorden

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht, elkander, CD.                                                                                                           
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                                                                      
Spreken: in twee zinnen praten over ruzie maken/ 
opleidingen volgen                                                                                           
Schrijven: voornaamwoorden/ lijst opstellen met beroepen.

Maak een lijst met vervolgopleidingen 
voor bepaalde beroepen en een lijst 
met korte cursussen/ trainingen voor 
bepaalde beroepen.                                                                                  

Zebra boek 3 les 21.3                     
Oef. 2, 3, 5*, 9 10, 14**  
(oef. 19 spreken)                  
Concise

7

Verschillende feesten                      
Gebruiken en gewoonten                                          
Twee zinsconstructies             
Onderschikkende 
voegwoorden

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht, CD en elkander.                                                                                            
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                  
Spreken: praten over verschillende feesten                                                                                                    
Schrijven: zinnen formuleren met 'zijn + aan het + infinitief' / 
'om + te + infinitief' / onderschikkende voegwoorden.

Klassewerk: Schrijf een tekst over 
een feest - Hoe vier je dit feest?                                                         
Schrijf voorbeelden op van feesten 
voor elke categorie. 

Zebra boek 3 les 22.1                
Oef. 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 
21, (23**, 24**)                  
handout Concise

8

Verschillende feesten                          
gebruiken en gewoonten                            
Speciale gelegenheden                            
Reizen en vakantie                               
Twee zinsconstructies                            
Onderschikkende 
voegwoorden          

Luisteren: actief luisteren youtube taalklas feesten.                                                                                                                 
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                  
Spreken: praten over verschillende feesten / (vocab 6.1)                                                                                              
Schrijven: zinnen formuleren met 'zijn + aan het + infinitief' / 
'om + te + infinitief' / onderschikkende voegwoorden.         

Project: Gelegenheidskaart maken 
Paper 1 Luisteren

Zebra boek 3 les 22.1                 
Oef. 4, 5, 8, 9, 13, 14, 20, 
21, (23**, 24**)                  
Youtube Taalklas feesten 
Concise

9

Verschillende feesten, 
gebruiken en gewoonten, 
speciale gelegenheden, 
douane                                             
Het woordje 'er               
'Woorden met 
verbuigingen

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht en de skit.                                                                                               
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Spreken: praten over goede en slechte gebruiken bij feesten.                                                                                        
Schrijven: zinnen formuleren die het gebruik van het woordje 
'er' aangeven.   Woorden met verbuigingen schrijven in een 
zin (elk-elke, welk-welke, ander-andere, hetzelfde - dezelfde)

Paper 3 Spreken (Skit over gebuiken 
en gewoonten/feesten)         

Zebra boek 3  les 22.2                     
Oef. 1, 3, 5, 6           Concise 
hfd 5.3 

10

Verschillende feesten, 
gebruiken en gewoonten, 
speciale gelegenheden, 
reizen per boot en per 
vliegtuig

Luisteren: actief luisteren naar de leerkracht.                                                                                             
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Spreken: formuleer twee zinnen over goede en slechte 
gebruiken bij feesten.                                                                                         
Schrijven: NT2 Taalmenu een uitnodiging voor een feest.

NT2 Taalmenu een uitnodiging 
schrijven A2.

Zebra boek 3 les 22.2                
Oef. 1, 3, 5, 6           Concise 
hfd 5.3
NT2 Taalmenu A2

Paper 2 lezen en Paper 4 schrijven 
en examen Les 21 en 22
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FORM 4 Term 2
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Communicatie                                
Reizen met de auto en de 
bus                             
Onregelmatige 
werkwoorden    

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD.  
Lezen: korte tekst lezen over 'Laat eens wat van je horen!'                                                                                                                                                                
Spreken: een gesprek over het reizen met de auto en de bus.                                                             
Schrijven: de vervoeging van onregelmatige werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd, verleden tijd en de voltooide tijd.

  Zebra les 23.1 blz 78 oef. 
2(luisteren), blz 79 oef 3, blz 81 oef 5, 
blz 82 oef 6.                                                  
Soorten communicatiemiddelen. 
Brieven schrijven. Maak zinnen met 
de onregelmatige ww.                        

Zebra boek 3                les 
23.1                                     
Concise hfd. 2.3 en 
Appendix 5 blz 96

2

Communicatie                                     
Garage en benzinestation                      
Onregelmatige 
werkwoorden

Luisteren: actief luisteren naar gesprek youtube verbale- en 
nonverbale communicatie.
Lezen: korte tekst lezen over 'Laat eens wat van je horen!'                                                                                          
Spreken: over de dienstverlening van een garage en 
benzinestation.
Schrijven: de vervoeging van onregelmatige werkw in de 
tegenwoordige tijd, verleden tijd en de voltooide tijd.

Zebra les 23.1 oef. 2, 3, 5, 6.                                                  
Soorten communicatiemiddelen. 
Brieven schrijven. Maak zinnen met 
de onregelmatige ww. 

Zebra boek 3                les 
23.1                                    
Concise hfd 2.3 en 
Appendix 5 blz 97 
verbale- en nonverbale 
communicatie

3

Communicatie                                
Logeren in hotel en 
pension                           
Onregelmatige 
werkwoorden             
Werkwoorden met vaste 
voorzelsels

Luisteren: actief luisteren youtube onregelmatige werkw 
Bart de Pau.                                                                            
  Lezen: korte tekst lezen over 'Waar luister of kijk je naar?                                                                                                                                                               
Spreken: logeren in een hotel en pension.                                                                                  
Schrijven: de vervoeging van onregelmatige werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd, verleden tijd en de voltooide 
tijd./werkw met vaste voorzetsels.

Praten over je interesse voor televisie- 
en radioprogramma's.  Oef. 1, 2, 12, 
15. Maak zinnen met de 
onregelmatige ww. Oefeningen 
aanbieden van ww met vaste 
voorzetsels. 

Zebra boek 3                les 
23.2                                      
Concise hfd 2.3 en 
Appendix 5 blz 98
Youtube Bart de Pau

4

Communicatie                                  
Logeren in camping en 
bungalow                             
Onregelmatige 
werkwoorden             
Werkwoorden met vaste 
voorzelsels

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                                                   
Lezen: Waar luister of kijk je naar?                                                                                                    
Spreken:  over camping en bungalow.                                                                      
Schrijven: de vervoeging van onregelmatige werkwoorden in 
de tegenwoordige tijd, verleden tijd en de voltooide tijd. / 
werkwoorden met vaste voorzetsels.

Skit: verbale/ nonverbale 
communicatie Communiceren over 
je lievelingsprogramma's. Blz 88 Oef. 
1, 2, blz 94 oef 12, blz 95-96 oef 15. 
Maak zinnen met de onregelmatige 
ww. Oefeningen aanbieden van ww 
met vaste voorzetsels.

Zebra boek 3                les 
23.2                       Vocab 
handout               Concise hfd 
2.3 en Appendix 5 blz 99

FORM 4 Term 2
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources
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5

Communicatie                                 
Gezondheid en ziek zijn                                                                            
Bijwoorden

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD.   Lezen: 
Wat lees jij? Korte tekst lezen in het tekstboek.                                                                                                                                 
Spreken: over gezondheid en ziek zijn.
Schrijven: verschillende bijwoorden en hun plaats in de zin. 
(Concise Appendix 4).

Blz 100 Oef. 2, blz 103 oef 4, blz 104 
oef 6, blz 105 oef 7*, 8*, blz 111 oef 
21**                           Maak een collage 
over comunicatie of van een beroep 
en de opleidingen/cursussen die je 
moet volgen om dat beroep te 
kunnen uitoefenen.

Zebra boek 3                les 
23.3                                  
Concise
 Appendix 4

6

Communicatie                                     
Winkelen                                  
Vruchten                           
Levensmiddelen                                   
Soorten groenten             
Bijwoorden

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken/ teksten 
groentenen fruit NT2 Taalmenu.
Lezen: Wat lees jij? Teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                 
Spreken: NT2 Taalmenu spreken in de supermarkt.                                                                                     
Schrijven: verschillende bijwoorden en hun plaats in de zin. 
(Concise Appendix 4)

Blz 100 Oef. 2, blz 103 oef 4, blz 104 
oef 6, blz 105 oef 7*, 8*, blz 111 oef 
21**            
 Maak een lijst van vruchten, 
levensmiddelen en soorten groenten.
NT2 Taalmenu Spreken in de 
supermarkt les 6 
Toets: Luisteren cambridge 

Zebra boek 3                les 
23.3                                      
Concise 
Appendix 4
NT2 Taalmenu

7

Opleiding en beroep, 
winkelen, kledingstukken                                         
Voorzetels           

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                                            
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek over 'Wat wil je 
worden?'                                                                                                                                 
Spreken: over winkelen, kledingstukken                                                                             
Schrijven: Concise Appendix 3 voorzetsels

Beroepenlijst maken blz 116 oef 2, 3, 
4, 5, 10 en 11. 
Project: Boekverslag

 Zebra boek 3 les 24.1                   
Concise 
Appendix 3                      

8

Opleiding en beroep                            
Winkelen                                           
Kledingstukken                                 
Voorzetels   

Luisteren: actief luisteren youtube Taalklas in de winkel.                                                                                                      
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek over 'Wat wil je 
worden?'                                                                                                                                                             
Spreken: over winkelen, kledingstukken.                                                                       
Schrijven: NT2 Taalmenu verhaaltjes schrijven B1.

Maak een lijst met kledingstukken 
voor dames en heren. blz 116 oef 2, 3, 
4, 5, 10 en 11.   
NT2 Taalmenu verhaaltjes schrijven te 
laat aan het werk.                             

 Zebra boek 3 les 24.1                   
Concise Appendix 3
Taalklas in de winkel
NT2 Taalmenu B1



FORM 4 Term 2
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

9

Opleiding en beroep                                    
Toekomstplannen                                        
De arbeidsmarkt                                             
Taal en beroep                                                 
Schoolvakken                                     
De vervoeging van 
hebben, zijn en de 
modale werkw.

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                                                         
Lezen: korte teksten lezen over 'Naar welke school ga je?'                                                                                                   
Spreken: een juiste mening leren vormen over schoolregels.                                                                          
Schrijven:  de vervoeging van hebben, zijn en de modale 
werkwoorden (Appendix 1 en 2).

Beroepen uitbeelden door 
lichaamstaal.                                                 
Blz. 125 oef. 2, blz 126 oef3, 4, blz 
128 oef 8, blz 130 oef 11, blz 131 oef 
12, blz 133 oef 18, (Blz 134 oef 19 
(tekstboek blz 46-47 gedichtje)    

 Zebra boek 3 les 24.2                  
Concise Appendix 1 en 2

10

Opleiding en beroep                                    
Toekomstplannen                                        
De arbeidsmarkt                                             
Taal en beroep                                                 
Schoolvakken                                           
De vervoeging van 
hebben, zijn en de 
modale werkw.

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                              
Lezen: korte teksten lezen over 'Naar welke school ga je?'                                                                                                                                               
Spreken: een juiste mening leren vormen over schoolregels.                                                                         
Schrijven:  de vervoeging van hebben, zijn en de modale 
werkwoorden (Appendix 1 en 2).

Blz. 125 oef. 2, blz 126 oef3, 4, blz 
128 oef 8, blz 130 oef 11, blz 131 oef 
12, blz 133 oef 18, (Blz 134 oef 19 
(tekstboek blz 46-47 gedichtje)                                                                          

 Zebra boek 3 les 24.2                  
Concise Appendix 1 en 2

11

Opleiding en beroep                     
De arbeidsmarkt                                      
De werkwoorden gaan en 
zullen + infinitieven

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                
Lezen: Teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                     
Spreken: over je toekomstig beroep.                                                                       
Schrijven: de toekomende tijd: gaan + infinitief /                          
gaan blijven + infinitief / zullen + infinitief / zullen blijven+ 
infinitief.

les 24.3 blz 136 oef 2, blz 137 oef 3, 
blz 141 oef 14*, blz 143 oef 18, blz 
144 oef 20, blz 145-146 oef 22                          

 Zebra boek 3 les 24.3                    
Concise 

12

Opleiding en beroep                         
Taal en beroep                     
Schoolvakken                                            
De werkw: gaan, zullen + 
infinitief

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                                                                
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                     
Spreken: zeggen welke schoolvakken je hebt.                                                                             
Schrijven: zinnen schrijven in de toekomende tijd.                                                                                   

Tekst schrijven over je toekomstig 
beroep. Tekstboek blz 48 oef 2 en 4.                                               

 Zebra boek 3 les 24.3                    
Concise 

13 Herhaling NT2 Taalmenu Lezen, spreken en luisteren Oefentoest luisteren, spreken en lezen 
A2 en B1 niveau

NT2 Taalmenu
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FORM 4 Term 3
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Muziek                                                                         
Humor                                                          
Entertainment                                                          
Reizen en vakantie                                         
Gezondheid                                                          
Winkelen                                           
Drie zinsneden

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                          
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                  
Spreken: Nt2 Taalmenu advies vragen en mening geven.                                                                                       
Schrijven: gebruik de volgende 3 zinsneden in een 
schrijfopdracht: 
1.) niet en geen; 
2.) zo'n, hoe, wat (een) leuke!, zulk(e), wat een weer! Het zijn 
zulke aardige mensen!
3.) zelf, e.g. We koken zelf.

 Les 26.1 blz 171 oef. 2  (Wat je kunt 
zeggen), blz 172 oef 4, blz 173 oef 5, 
blz 174 oef 7, 8, blz 178 oef 18, blz 
182 oef 25, 
Klassewerk: blz 187 oef 32** briefje 
schrijven 
NT2 Taalmenu advies en mening

Zebra boek 3  les 26.1             
 Concise  Dutch grammar    
NT2 Taalmenu A2

2

Muziek                                                                         
Humor                                                          
Entertainment                                                          
Reizen en vakantie                                         
Gezondheid                                                          
Winkelen                                           
Drie zinsneden                           
Samengestelde zinnen 

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.  
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                  
Spreken: NT2 taalmenu oefentoets  A1                                                          
Schrijven: NT2 Taalmenu een brief schrijven wandelen in het 
park.                                                           

Les 26.1 blz 171 oef. 2 (Wat je kunt 
zeggen), blz 172 oef 4, blz 173 oef 5, 
blz 174 oef 7, 8, blz 178 oef 18, blz 
182 oef 25, 
NT2 Taalmenu oefentoets              
spreken 1-9.    
NT2 Taalmenu A2 brief schrijven 
wandelen in het park.                                    

Zebra boek 3  les 26.1                    
Concise   
Nederlands basisgram.
NT2 Taalmenu A2

3

Muziek, Humor                                                          
Entertainment                                                          
Reizen en vakantie                                         
Gezondheid                                                          
Winkelen                            
Tegenwoordig deelwoord             
Werkw. met te + infinitief                                        

Luisteren: actief luisteren youtube taalles 
muziekinstrumenten.
Lezen: korte teksten lezen over muziekinstrumenten.                                                                                                                           
Spreken: herhalen vocab 6.1 - 8.2  / over het bespelen van 
muziekinstrumenten.
Schrijven: zinnen schrijven met een tegenwoordig deelwoord 
(rennend, lopend)/ liggen-zitten-staan-lopen-hangen + te + 
infinitief.

Project:  Een collage maken van 
muziekinstrumenten of een artiest 
en dit mondeling bespreken.   
Luisteroefening Cambridge                                                         

Zebra boek 3                          
Concise Dutch grammar    
basisgram.    
Youtube 
muziekinstrumenten  

4

Muziek, Humor                            
Entertainment                          
Reizen en vakantie                            
gezondheid                              
winkelen                                    
Het woordje 'toch'

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht. 
Lezen: teksten in het tekstboek.                                                                                                                             
Spreken: over je interesse voor muziek.                                                             
Schrijven: toch? Hij gaat toch mee? Ik wil toch nog even 
kijken.

Les 26.2 blz 190 oef 3,blz 192 oef 7, 
blz 195-196 oef 16, blz 196 oef 17, blz 
197 oef 19, blz 198 oef 20                                                                               

Zebra boek 3  les 26.2                       
Concise  Dutch grammar    
Nederlands basisgram.

CURRICULUM  voor het Nederlands                  Sint Maarten Academy
Schooljaar 2020 - 2021         

Samengesteld door de vakgroep Nederlands 

            Curriculum voor Nederlands het schooljaar 2021 - 2022                                



FORM 4 Term 3
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

5

Muziek                                       
Humor                            
Entertainment                          
Reizen en vakantie                            
gezondheid                              
winkelen                                          
Het woordje'toch'

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht. 
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek.                                                                                                                                 
Spreken: een gesprek over je interesse voor muziek.                                                           
Schrijven: toch? Hij gaat toch mee? Ik wil toch nog even 
kijken. Bijwoorden van tijd herhalen.

 les 26.2 blz 190 oef 3,blz 192 oef 7, 
blz 195-196 oef 16, blz 196 oef 17, blz 
197 oef 19, blz 198 oef 20 

Zebra boek 3  les 26.2                       
Concise  Dutch grammar    
Nederlands basisgram.

6

Opleiding en beroep                     
Toekomstplannen                            
De arbeidsmarkt                                       
Taal en beroep                                     
Schoolvakken     

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.  
Lezen: korte teksten herlezen uit les 23 en 24.                                                                                                                               
Spreken: een gesprek over het beroep en de schoolvakken.                                                                         
Schrijven: korte zinnen schrijven met bijvoeglijke nw, 
bijwoorden en trappen van vergelijking. (ook bijvoeglijk 
gebruikt).

Schrijfoefening NT2 Brief aan je baas 
(B1)
Toets les 26 

Zebra boek 3                          
Concise   
NT2 Taalmenu B1 

7

Opleiding en beroep                     
Toekomstplannen                            
De arbeidsmarkt                                       
Taal en beroep                                     
Schoolvakken                             
Bijwoorden en bijvglijke 
nw

Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht. 
Lezen: herhalen teksten uit les 23 en 24          
Spreken: over je toekomstplannen.                                                                                                                                      
Schrijven: Bijwoorden van tijd herhalen,  iets + bijvoeglijk 
naamwoord + s,  verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, 
stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden. 

Paper 1 Luisteren Zebra boek 3                          
Concise     

8

Opleiding en beroep, 
toekomstplannen, de 
arbeidsmarkt, taal en 
beroep, schoolvakken                         
Bijwoorden en bijvglijke 
nw

Lezen: NT2 Taalmenu A2 en B1 .                                                          
Luisteren: actief luisteren naar de CD en de leerkracht.                                                             
Spreken: over je toekomstplannen.                                                            
Schrijven: iets + bijvoeglijk naamwoord + s, verbuiging van 
het bijvoeglijk naamwoord, stoffelijke bijvoeglijke 
naamwoorden.  

Oefeningen om de woordenschat te 
verruimen en teksten zie NT2 
Taalmenu niveau  
A2 en B1.                                          

Zebra boek 3                          
Concise 
NT2 Taalmenu

9 End of the year exam End of the year exam
Paper 2 Lezen en Paper 4 Schrijven                                         

Zebra les 23, 24 en 26                           
spreken: TAALDORP 

Zebra boek 3 
NT2 Taalmenu
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