
klas 2 Term 1

Week Topic Specific Objectives Assessments/ Activities Resources

1 Wie ben je?: persoonlijke 

gegevens, vrienden en 

vriendinnen

Luisteren: brief van Martin Bobone 
Lezen: Studenten lezen contactadvertenties 
Spreken:  contactadvertenties navertellen 
Schrijven: Studenten kunnen woorden over persoonlijke 
gegevens in de juiste zinnen gebruiken en vragen 
beantwoorden. Ze kunnen een vriendschapsboekje 
invullen en kunnnen adhv contactadvertenties een 
match zoeken. Ze kunnen nagaan welke personen 
contact kunnen zoeken met elkaar.

Luisteropdracht: blz 230 oef 8 
Opdrachten uit het boek: blz 231 oef 9, 
10, 11, blz 232 oef 12, blz 233 oef 14 en 
blz 234 oef 16. 

Zebra boek 1 les 8.1

2 Wie ben je? Vrienden en 

vriendinnen, kun je dat spellen?

Luisteren: tekst informatie loket 
Lezen: Studenten lezen een advertentie en moeten het 
invullen 
Spreken: informatie loket navertelllen 
Schrijven: Studenten schrijven zelf een 
contactadvertentie en kunnen ook een contact 
advertentie invullen aan de hand van de woorden over 
persoonlijke gegevens. Studenten maken een 
onderscheid tussen een strippenkaart, paspoort en 
abonnement.

luisteropdracht: blz 240 oef 6 
Opdrachten uit het boek: blz 235 oef 19, 
blz 236 oef 20, 21 en blz 240 oef 6 
Project:  Contactadvertentie 

Zebra boek 1 les 8.1 
en 8.2

3 Wie ben je?: kun je dat spellen, 

beroepen

Luisteren: tekst stamkaart invullen en bij de politie.
Lezen: Studenten kunnen lezen een formulier en kunnen 
de fouten herkennen. 
Spreken: beroepen articuleren 
Schrijven: Studententen leren een formulier in 
blokletters in te vullen. Studenten leren over de 
verschillende beroepen en hun functies. 

Opdrachten uit het boek: blz 244/245 
oef 16 en 17, blz 248 oef 27 en 28 
Luisteroefeningen:  blz 242 oef 10, blz 
243 oef 13 

Zebra boek 1 les 8.2 
en 8.3 

4 Wie ben je?: beroepen Luisteren:  tekst over Bart en vragen beantwoorden 
Lezen:  tijdschrift en vragen beantwoorden Spreken: 

vertellen over collage beroepen 
Schrijven:  woorden over beroepen, formulieren en 
tijdschriften in de juiste zinnen gebruiken en vragen 
beantwoorden. Studenten kunnen aan de hand van een 
advertentie vragen beantwoorden en kunnen een 
collage maken over de verschilende beroepen 

Luisteroefeningen: blz 251 oef 4 

Opdrachten uit het boek: blz 251 oef 4, 5, 

6, blz 253 oef 9, blz 255 oef 15, blz 256 

oef 17 Paper 1 listening Collage 
beroepen. 

Zebra boek 1 les 8.3

CURRICULUM  voor het Nederlands                  Sint Maarten Academy
Schooljaar 2020 - 2021         

Samengesteld door de vakgroep Nederlands 

Curriculum voor het schooljaar 2021 - 2022



klas 2 Term 1

Week Topic Specific Objectives Assessments/ Activities Resources

5

Hoe voel je je: verliefd, boos, 

probleem en oplossing 

Grammatica: vraagzinnen/ 

vraagwoorden

Luisteren:  conversatie over verliefdheid. 
Lezen: Studenten lezen woorden over de verschillende 
emoties. Spreken:  articuleren woorden over emoties. 
Schrijven: Studenten leren over probleemsituaties en 
oplossingsmodellen. Ze beantwoorden vragen door 
middel van een tekst boos en kunnen ook aan de hand 
van een situatie de juiste emotie kiezen. v.b je zusje is 
jarig. Er is groot feest. Je bent.... antw: blij. Studenten 
leren de verschillende vraagwoorden en de juiste 
vraagwoorden in zinnen te gebruiken. Studenten kunnen 
ook enkelvoudige zinnen tot vraagzinnen maken.

Luisteroefeningen: blz 267 oef 9 
Opdrachten uit het boek:  blz 268 oef 11, 
blz 269 oef 12,                      blz 274 oef 5                                          
Toets les 8 

Zebra boek 1 les 9.1 
en 9.2 CD 1 
Basisgram.    blz 25 
en blz 26

6

Hoe voel je je?: boos Hoe voel je 

je? Au! , pijn, boos

Luisteren: conversatie Gladys en haar vriendin en vragen 
beantwoorden Lezen: plaatjes en zinnen 
Spreken: de conversatie navertellen 
Schrijven: Studenten kunnen aan de hand van illustraties 
de juiste zinnen schrijven en aan de hand van de 
verschillende gezichtsuitdrukking de emoties aangeven. 
Studenten kunnen een conversatie ordenen door middel 
van de opgegeven zinnen. Herhaling werkwoordelijke 
uitdrukkingen.

Luisteroefeningen: blz 279 oef 18 
Opdrachten uit het boek: blz 275 oef 7, 
blz 276 oef 9 en blz 277 oef 11 en 12 Skit 

in groepsverband emotie (paper 3 

speaking)

Zebra boek 1 les 9.2 
en les 9.3 CD 1

7

Herhaling les 8 tot en met les 9.3 

Hoe voel je je: Wat leuk! , 

afspraak maken

Luisteren:  tekst over Samir 
Lezen: conversatie afspraak maken en vragen 
beantwoorden Spreken:  klassikaal gesprek Samir 
Schrijven: Studenten leren woorden over afspraak 
maken en kunnen het in de juiste zinnen gebruiken en 
vragen beantwoorden. 
Studenten leren de belangrijke punten over afspraak 
maken: tijd, plaats en datum. 

Luisteren: blz 291 oef 7 Opdrachten uit 
het boek: blz 288 oef 2, blz 289 oef 3, blz 
290 oef 4, blz 290 oef 6, blz 291 oef 7

Zebra boek 2 les 8 en 
les 9.4

8 End of term exam End of term exam Paper 2 en PAPER 4 

 Lezen en SCHRIJVEN

Zebra boek 1 les 8 tot 
en met les 9.3
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klas 2 Term 2 
Week Topic Specific Objections Assessments/ Activities Resources

1

Mai: dansles               

routebeschrijving                                                                                                                                                                                                                                                               

Luisteren: tekst routebeschrijving en vragen.                                                                 
Lezen:  lesrooster dansles en vragen beantwoorden.
Spreken: klassegesprek dansen/ dansles.                                                   
Schrijven: Studenten kunnen aan de hand van 
opgegeven zinnen een conversatie over de gymles 
ordenen.

 Luisteroefeningen:                           blz 304 
oef 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Opdrachten uit het boek:                  blz 309 
oef 15, blz 311 oef 20,                  blz 314 oef 
26                                         Een lesrooster en een 
formulier invullen

Zebra boek 1 les 10 
CD 1

2

Mai: filmagenda                                                        

Grammatica: nevenschikkende 

voegwoorden                                                                                         

Luisteren: naar een tekst overfilmagenda.   
lezen: filmagenda en vragen beantwoorden.                                         
Spreken:  gesprekken voeren over de filmagenda.                                                
Schrijven: Studenten ordenen een conversatie over de 
bioscoop aan de hand van de opgegeven zinnen. Juiste 
vragen bij de antwoorden schrijven. Studenten kunnen 
de juiste nevenschikkende voegwoorden in zinnen 
gebruiken adhv de regels.

Opdrachten uit het boek:                     blz 
326 oef 24, blz 327 oef 25                     
grammatica

Zebra boek 1 les 10                        
Handout 
nevenschikkende 
voegwoorden

3

Eten en drinken                                                                                                                 Luisteren: naar een tekst over eten en drinken.
Lezen: Studenten lezen woorden over eten en drinken en 
beantwoorden vragen bij de tekst.                                                                                                          
Spreken: gesprek over voeding/ gezonde maaltijd.                                   
Schrijven: Ze kunnen woorden over eten en drinken in de 
juiste zinnen gebruiken en vragen beantwoorden. De 
studenten leren over de 3 maaltijden: het ontbijt, de 
lunch of de warme maaltijd en het avondeten of diner. Ze 
leren ook de begrippen gezonde voeding en ongezonde 
voeding. Herhaling voegwoorden.                                  

luisteroefeningen: blz 10 oef 13                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Opdrachten uit het boek:              blz 5 oef 
4, blz 7 oef 8,                         blz 9 oef 11                           

Zebra boek 2 les 11.1       
CD 2           

4

Eten en drinken                          

gewichten                          smaak en 

geur                               advertenties                                                     

Luisteren: instructies koken en ordenen. 
lezen: advertenties.                                                                                                               
Spreken: gesprekken over gewichten en advertenties.                                       
Schrijven:  Studenten kunnen de begrippen  smaak en 
geur, zeggen dat je iets niet lekker vindt, gewicht en 
inhoud onderscheiden en kunnen  de  begrippen in juiste 
zinnen gebruiken en vragen beantwoorden. Studenten 
kunnen instructies over koken in de volgorde zetten.                                 

luisteroefeningen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

blz 19 oef 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Opdrachten uit het boek:                  blz 12 
oef 20, blz 15/16 oef 2, en 11 en blz 20 oe 
13 en 14                                           Toets 

nevenschikkende voegwoorden 

Zebra boek 2 les 11.2                       
Tekstboek 2 blz 5 en 6
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klas 2 Term 2 

Week Topic Specific Objections Assessments/ Activities Resources

5

Eten en drinken                  recepten                                                                                                               Luisteren: naar het voorlezen van een recept.     
Lezen: recepten en illustraties en vervolgens illustraties 
ordenen.                                                                                                  
Spreken: klassikaal vragen beantwoorden over het 
voorgelezen recept.                                                                          
Schrijven: Studenten schrijven hun eigen recept en 
gebruiken woorden zoals roeren, proeven, toevoegen, 
snijden etc.                                                                                                                                                                                                                                         
Studenten vergelijken twee recepten en kunnen 
aangeven welk recept goed is. Ze kunnen ook adhv een 
recept vragen beantwoorden en kunnen woorden over 
recept in de juiste zinnen zetten.

luisteren: voorgelezen recept                                
Opdrachten uit het boek:          blz 21 oef 
17, blz 22 oef 19, blz 23 oef 20 en 21, blz 
26 oef 24 e n26 en blz 27 oef 27                                
Tekstboek 2, blz 7                       Recept 
schrijven

Zebra boek 2 les 11.2                       
Tekstboek 2 

6

Eten en drinken                       eten en 

het geloof                                                        

Luisteren: naar een  tekst over eten en het  geloof.
Lezen: tekst over eten en vragen beantwoorden geloof .                                                
Spreken: klassikaal gesprek over eten en het geloof.                                             
Schrijven: Studenten kunnen aan de hand van ilustraties 
een korte tekst schrijven over wat ze zien, hoe de 
personages het eten vinden en waarom denken ze dat, ze 
kunnen de juiste zinnen bij de  illustraties schrijven en 
leren informatie over eten en drinken te begrijpen. V.b. 
Een taart kun je bakken. Wat kun je nog meer bakken? 
antw: brood. Studenten kunnen aan de hand van de 
regels de verleden tijd van regelmatige werkwoorden in 
zinnen schrijven.

Opdrachten uit het boek:                  blz 32 
oef 6 en 7, blz 33 oef 9 en 10, blz 34 , oef 
11                                                                    
grammatica nevenschikkende 

voegwoorden                     

Zebra boek 2    les 11. 
3                              
Tekstboek 2  blz 8                                
Handout 
grammatica 
oefeningen

7

Eten en drinken                 recept                         

boodschappenlijst                                                         

Luisteren: voorgelezen recept en fouten herkennen.
Lezen: boodschappenlijst en vragen beantwoorden.
Spreken:  gesprek voeren voorgelezen recept en fouten 
corrigeren. Schrijven: Studenten vullen ontbrekende 
woorden in (lange tekst) aan de hand van de opgegeven 
woorden.                                                                                            
Herhaling regelmatige werkwoorden en extra 
opdrachten.                                                              

Luisteroefening: voorgelezen recept                                                                                                                                                                                                                                                    
Opdrachten uit het boek:              blz 38 oef 
2, blz 39 oef 3 en 4                       

Zebra boek 2 les 11.4                   
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klas 2 Term 2 

Week Topic Specific Objections Assessments/ Activities Resources

8

Winkelen                                   op de 

markt                                          

Grammatica: verleden tijd van 

regelmatige werkwoorden                                                             

Luisteren:  tekst over op de markt en vragen 
beantwoorden.                             Lezen: Studenten lezen 
nieuwe woorden over winkelen.                                                                                                                                                                                                                                          
Spreken:  woorden over winkel articuleren.                                                       
Schrijven: woorden over winkelen in  de juiste zinnen 
gebruiken en vragen beantwoorden. Studenten kunnen 
in groepsverband een informatie folder maken over 
gezonde voeding en ongezonde voeding. Studenten 
kunnen aan de hand van 't kofschip/ 't fokshaap de 
verleden tijd van regelmatige werkwoorden schrijven.                                               

Luisteren: blz 48 oef 5 en blz 49 oef 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Opdrachten uit het boek:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

blz 50 oef 9, 10 en 11                             
Grammatica : onder. voegw>                 

Informatie folder gezonde voeding en 

ongezonde voeding                                                 

Zebra boek 2 les 12.1             
Handout 
grammatica 
oefeningen      

9

Winkelen                                          het 

warenhuis                                                                

Luisteren: naar een tekst over het warenhuis.   
lezen: vragen warenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                   
Spreken:  tekst over het warenhuis navertellen. 
Schrijven:  Studenten schrijven een rollenspel in groepen 
en gebruiken woorden over winkelen.                                 

luisteren: blz 54 oef 3                                                                                                                                                                                                                                                                              
Paper 3: Spreken                       rollenspel 

in groepsverband Toets regelmatige 

werkwoorden

Zebra boek 2 les 12.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CD 2           

10

Winkelen                                     

warenhuis                                    

gebarentaal en lichaamstaal                                                                                 

Luisteren: conversatie Gladys en Shambu. 
Lezen: tekst warenhuis en vragen 
beantwoordeninstructies en voordoen.                  
Spreken: conversatie navertellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Schrijven: Studenten kunnen een onderscheid maken 
tussen gebarentaal en lichaamstaal en kunnen aan de 
hand van een illustratie  een verhaaltje bedenken en 
opschrijven in groepsverband.          
Herhaling voltooide tijd.

Luisteren: instructies luisteren en 
voordoen                                                    verhaal 
schrijven                                           Opdrachten 

uit het boek: blz 57 oef 9 en blz 62 oef 2                                                  
Grammatica Toets: neven- en 
onderschikkende voegwoorden

Zebra boek 2              les 
12.2 en 12.3                                               
Basisgrammatica

11

Alles gaat fout: winkelen                                      

kassabon                                       diefstal

Luisteren: tekst portemonnee van Ester. 
Lezen: kassabon.  
Spreken: gesprek over kassabon.
Schrijven: vragen beantwoorden aan de hand van 
kassabon en illustraties.

Opdrachten: blz 65 oef 12                                     
Paper 1 Luistertoets  
Luisteroefeningen:  blz 64 oef 7 en 8 

Zebra boek 2       les 
12.3                              
Tekstboek 2               blz 
15                                

12

Alles gaat fout: winkelen                                       

folder                                                                 

Luisteren: instructies folder.   
lezen: folder van een restaurant.              
Spreken: presentatie folder en feedback medestudenten.                       
Schrijven: Studenten leren aan de hand van 
aandachtspunten een folder te maken.            

folder tekstboek blz 17                       Paper 
4: Schrijven                             Individueel 

folder maken                   Gram toets: 

persoonlijke vnw

Zebra boek 2               
Tekstboek 2                      

13 Alles gaat fout: winkelen, folder                                                                                                                               Luisteren:  instructies folder.
Lezen: folder.                                           
Spreken: gesprekken over folders. 
Schrijven: vragen beantwoorden aan de hand van de 
folders.

Opdrachten uit het boek:  blz 68 oef 21, 
blz 69 oef 23 en blz 721 oef 23                                                         
Toets les 11 en 12                                                     

Paper 2:  Lezen 

Zebra boek 2                                                   
Tekstboek 2  
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klas 2 Term 3
Week Topic Specific Objections Assessments/ Activities Resources

1

  Winkelen                                 Luisteren:  tekst medestudenten 
Lezen:  conversatie winkelen 
Spreken: vertellen waarover de tekst van medestudenten 
gaat 
Schrijven:  in groepsverband een conversatie over 
winkelen schrijven.

conversatie schrijven                                        

Toets vocab les 12 Grammatica: 

Zinsconstructie: enkelvoudige zin

Kopie woordenlijst                             
Woordenboeken

2

Het feest komt eraan                     Luisteren: tekst over het feest en vragen 
lezen: zinnen over het feest en illustraties beantwoorden                                                                                     
Spreken: tekst navertellen
Schrijven:  Studenten kunnen woorden over feest in de 
juiste zinnen gebruiken. Studenten krijgen een illustratie 
en 10 zinnen z en moeten  het uitbeelden in de illustraties. 

Opdrachten uit het boek: blz 76 oef 3 en 4 
Tekenen                                                      
Luisteroefeningen: blz 75 oef 2 zinnen 

uitbeelden                                           

Grammatica: herh. zinsconstructie 

enkelvoudige zin

Zebra boek 2 les 12.4

3

Winkelen: Het feest komt eraan                    Luisteren: tekst schoolfeest  
Lezen: tekst het schoolfeest en beantwoorden vragen 
Spreken: vertellen waarover de tekst gaat                                                
Schrijven: Studenten halen woorden uit de tekst die ze 
niet zo goed kennen en zoeken de betekenis op in het 
woordenboek.                       

Opdrachten uit het boek:                 blz 78 
oef 8                                                                 Paper 3 
individuele spreekbeurten                           
Gramm: regelmatige ww; ott en ovt 

Zebra boek 2 les 12.4                  
Tekstboek 2 blz 19                
Basisgrammatica

4

Eten en drinken/ winkelen                   Studenten houden een power point presentatie over 
winkelen of eten en drinken aan de hand van de 
aandachtspunten.

kort verhaal afmaken of schrijven/ vragen 
beantwoorden door middel van een tekst 
of tekening/ rollenspel                                              
power point (project)

Zebra boek 2 les 
11/12                                       
Het internet
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klas 2 Term 3

Week Topic Specific Objections Assessments/ Activities Resources

5

 Het feest komt eraan: praten in 

de winkel, bij de kapper                                      

Grammatica: trappen van 

vergelijking

Luisteren: conversatie bij de kapper    
Lezen: conversatie bij de kapper                                                                                                                                                                                                                  
Spreken: conversatie navertellen
Schrijven: Studenten kunnen een conversatie ordenen. 
Studenten kunnen zowel de regelmatige als de 
onregelmatige trappenvan vergelijking in zinnen 
gebruiken.

Opdrachten uit het boek:                             blz 
79 oef 8 oef 13                                              
Grammatica toets: werkw in ott en ovt                                                                    
Paper 1 Luisterexamen 

Zebra boek 2 les 12 .4                    
Tekstboek 2 blz 20               
Basisgrammatica

6

 Het feest komt eraan: schoolfeest                                                            Luisteren: naar instructies over schoolfeest.  
Lezen: instructies over schoolfeest.                                         
Spreken: klassegeprek voeren over schoolfeest aan de 
hand van aandachtspunten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Schrijven: individueel schrijven over schoolfeest aan de 
hand van aandachtspuntenStudenten schrijven over een 
feest op school aan de hand van de opgegeven punten en 
voeren een klassegesprek.

Verhaal schrijven over een schoolfeest                                                

Toets les 12

Zebra boek 2 les 12.4 
Opdracht uit het 
boek:                          blz 
81 oef 14                                            

7

ATK- oefeningen uit 

Fundamenteel Nederlands   

Luisteren: voorgelezen tekst nieuwe  buren
Lezen:  tekst moorkoppen                                       
Spreken: voorgelezen tekst en de gelezen tekst 
navertellen.                                                                                           
Schrijven: puzzel en invuloefeningen.

ATK- oefeningen Fundamenteel 
Nederlands         boek 1

8 Herhaling

ATK- oefeningen Fundamenteel 
Nederlands                  
boek 1

9 End of term 3 exam End of term 3 exam Paper 2 Lezen en Paper 4 schrijven

Curriculum voor het schooljaar 2021 -2022


