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STATION
2e editie
Station onderbouw vmbo - jaar 1 en 2
Jaar 1 BK / KGT

Jaar 2 BK / KGT

Mondelinge taalvaardigheid
Beter gebekt

Mondelinge taalvaardigheid
Makkelijk gezegd

Lezen - zakelijke teksten
Mijn stijl

Lezen - zakelijke teksten
Over de grens

Lezen - fictie
Lekker lezen

Lezen - fictie
Lekker lezen

Schrijven
Wat een feest!

Schrijven
Reis door de tijd

Taalverzorging
Tussen hoofdletter en punt

Taalverzorging
Sportief!

WOORDENSCHA
T1
Nederlands onderbo
uw vmbo

Woordenschat I
Woordenschat II

Station onderbouw vmbo - jaar 1
Modules BK en KGT

Wat doe je?

Je leert:

Mondelinge taalvaardigheid:
(gesprekken, luisteren en
spreken)
Beter gebekt

- je spreekt voor een groep en
presenteert
- je voert samen gesprekken
- je kijkt en luistert

-

Lezen - zakelijke teksten
Mijn stijl

- je leest allerlei verschillende
teksten over leuk leven

- hoe je op verschillende manieren een tekst kunt
lezen
- de kenmerken van verschillende tekstsoorten
- wat de bedoeling van de schrijver is

Lezen - fictie
(fictionele, narratieve en
literaire teksten)
Lekker lezen

- je maakt het eerste deel van je
leesdossier
- je leest (fragmenten uit) boeken en
verhalen en je kijkt naar films

- verschillende verhaalsoorten kennen
- hoe je een fictiedossier maakt

Schrijven
Wat een feest!

- je maakt samen een spetterend
klassenfeest

- hoe je een advertentie, een folder, een brief en een
krantenartikel kunt schrijven
- waarom het belangrijk is je in te leven in de
doelgroep waarvoor je iets maakt
- samenwerken en je mening geven

Taalverzorging
Tussen hoofdletter en punt

- je gaat aan de slag met allerlei
opdrachten rondom spelling en
grammatica

-
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spreken voor een groep
hoe je een presentatie geeft
hoe je je voorbereid op een gesprek
hoe je gesprekken voert in verschillende situaties
goed kijken en luisteren naar verschillende soorten
informatie

hoe een zin is opgebouwd
hoe je zinsdelen in een zin kunt vinden
spellingregels gebruiken
over verschillende woordsoorten en hoe je ze in een
zin kunt vinden

STATION
2e editie
Station onderbouw vmbo - jaar 2
Modules BK en KGT

Wat doe je?

Je leert:

Mondelinge taalvaardigheid
Makkelijk gezegd

- je maakt een presentatie over een
uitvinding of ontwerp
- je zoekt uit welke informatie belangrijk is en
welke niet
- je discussieert met elkaar

- hoe je een presentatie maakt en houdt
- kritisch luisteren en kijken
- hoe je de belangrijkste informatie kunt
halen uit wat je ziet en hoort
- aangeven wat de boodschap en het doel
van een bron is
- goede argumenten gebruiken

Lezen - zakelijke teksten
Over de grens

- je leest over allerlei uitdagingen
- je leest over grenzen die je over kunt gaan,
in het echt en in gedachten

- hoe je op verschillende manieren een tekst
kunt lezen
- hoe je onderwerp en hoofdgedachte van
een tekst bepaalt
- hoe een tekst is opgebouwd
- de verschillen tussen tekstsoorten
- hoe je tekstverbanden kunt herkennen

Lezen - fictie
(fictionele, narratieve en
literaire teksten)
Reis door de tijd

- je maakt het tweede deel van je leesdossier
- je leest (fragmenten uit) boeken en verhalen
en je kijkt naar films

- verschillende verhaalsoorten kennen
- hoe je een thema in een verhaal kunt vinden
- hoe je een mening kunt geven over teksten
die je gelezen hebt

Schrijven
Van A tot Z

- je maakt je eigen krant

- hoe je een artikel, een brief, een
achtergrondartikel en een recensie schrijft
- waar je op moet letten als je een
samenvatting maakt
- hoe je een verslag schrijft
- samenwerken en je mening geven

Taalverzorging
Sportief!

- je maakt veel oefeningen waarbij de inhoud
van de zinnen over verschillende sporten en
sporters gaat

- hoe je (werk)woorden schrijft
- nieuwe woordsoorten
- nieuwe zinsdelen benoemen
- hoe je dat wat je geleerd hebt in (eigen)
zinnen kunt gebruiken

Projectmodules

Wat doe je?

Je leert:

Woordenschat I

- je breidt je woordenschat uit

- de betekenis van schooltaalwoorden
- hoe je achter de betekenis van veel woorden komt
- in welke situaties je spreekwoorden en gezegden kunt
gebruiken

Woordenschat II

- je breidt je woordenschat uit.
-d
 eze module is een vervolg op
Woordenschat I

- de betekenis van schooltaalwoorden
- hoe je achter de betekenis van veel woorden komt
- in welke situaties je spreekwoorden en gezegden kunt
gebruiken
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STATION
2e editie
Station bovenbouw vmbo - jaar 3 en 4
Jaar 3 BK / KGT

Jaar 4 BK / KGT *

Mondelinge Taalvaardigheid - 3
Wat zeg je?

Mondelinge Taalvaardigheid - 4
Indruk maken

Lezen - zakelijke teksten - 3
Van alle markten thuis

Lezen - zakelijke teksten - 4
Lees je wijzer

Lezen - fictie - 3
Op avontuur

Lezen - fictie - 4
Vertel het verhaal

Schrijven - 3
Schrijven en scoren

Schrijven - 4
Serieus schrijven

Taalverzorging - 3
Als muziek in je oren

Taalverzorging - 4
Toekomst voor spellen

Woordenschat bovenbouw *
Nieuwe woorden
* Beschikbaar vanaf het schooljaar 2018-2019
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STATION
2e editie
Station bovenbouw vmbo - jaar 3
Titel

Wat doe je?

Je leert:

Mondelinge taalvaardigheid - 3
Wat zeg je?

- in deze module geef je duidelijk je mening.
Dat doe je voor de klas en na het kijken van
verschillende kijk- en luisterfragmenten
-o
 p perron drie ga je verder met
solliciteren. Je wordt uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. Spannend!

- een betoog houden voor een groep
- vragen beantwoorden na het bekijken van
kijk- en luisterfragmenten
- kenmerken van het Journaal
- over vaktaal, streektaal en dialect
- op een correcte manier gesprekken
voeren
- verschillende gesprekstechnieken
herkennen en toepassen
- een sollicitatiegesprek voeren

Lezen - zakelijke teksten - 3
Van alle markten thuis

- je leest allerlei soorten teksten over heel
veel verschillende onderwerpen
- je leert een tekst op de juiste manier te lezen
- je leert ook te begrijpen wat de schrijver van
een tekst van jou wil. Verder leer je hoe een
schrijver je probeert te beïnvloeden
- je kijkt naar de functie van plaatjes bij een
tekst
- je leert hoe je de kernzin van een alinea kunt
vinden

- de kenmerken van verschillende
tekstsoorten
- de doelen van verschillende tekstsoorten
- tekstverbanden binnen een zin, een alinea
of een tekst
- hoe teksten zijn opgebouwd
- hoe je hoofd- en bijzaken uit elkaar houdt

Lezen - fictie - 3
Op avontuur

- je leest fragmenten uit spannende boeken
- je leest over avonturen en andere culturen.
Door de fragmenten krijg je zin om zelf te
gaan lezen. Dat ga je ook doen. Je leest drie
boeken voor je fictiedossier
- s ommige stukjes uit boeken zul je leuker
vinden dan andere. Waarom? Je geeft je
mening over deze fragmenten en legt uit
waarom je het ene fragment leuker vindt dan
het andere

- hoe een schrijver een verhaal spannend
maakt
- verschillende kenmerken van
verhaalsoorten
- hoe een schrijver speelt met de tijd
- hoe een schrijver personen beschrijft
- hoe je met argumenten je mening geeft
over de teksten die je gelezen hebt

Schrijven - 3
Schrijven en scoren

- je gaat punten scoren met goed schrijven
- je appt, schrijft e-mails en beoordelingen en
vult een formulier in
- je schrijft ook een zakelijke brief en een
artikel
- je solliciteert en maakt een curriculum vitae
- je oefent een aantal spellingsonderdelen die
belangrijk zijn bij het schrijven. Zo oefen je
bijvoorbeeld met interpunctie

- het verschil tussen informeel en formeel
taalgebruik
- wat een hoofdgedachte is
- waar een goede website aan voldoet
- veel over zakelijke brieven en e-mails
- wanneer je hoofdletters en leestekens
gebruikt
- hoe je een artikel schrijft

Taalverzorging - 3
Als muziek in je oren

- je gaat aan de slag met allerlei opdrachten
die met Taalverzorging te maken hebben
- je herhaalt de belangrijkste regels van
leerjaar 2 en je leert nieuwe regels
-h
 et thema in deze module is muziek en je
zult dan ook veel over muziek en artiesten
kunnen lezen

Je herhaalt en leert:
- hoe je werkwoorden vervoegt in
verschillende tijden
- hoe je verschillende werkwoorden herkent
- hoe je hoofdletters en leestekens gebruikt
- hoe je ervoor kunt zorgen dat je foutloos
schrijft
- hoe je zinnen kunt samenvoegen
- hoe je zinnen ontleedt in zinsdelen
- hoe je die zinsdelen benoemt
- hoe je kunt beoordelen wat je al kunt en
waaraan je nog aandacht moet besteden
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STATION
2e editie
Station bovenbouw vmbo - jaar 4 *
Titel

Wat doe je?

Wat leer je?

Mondelinge taalvaardigheid - 4
Indruk maken

Je oefent met spreken, luisteren en
gesprekken voeren.
Je oefent een sollicitatiegesprek.
Je bereidt je voor op de CITO kijk- en
luistertoets.

Je leert:
- een presentatie houden voor een groep;
- vragen beantwoorden na het bekijken van
kijk- en luisterfragmenten;
- goede aantekeningen maken bij een kijken luisterfragment;
- formele gesprekken voeren;
- verschillende gesprekstechnieken
herkennen en toepassen.

Lezen - zakelijke teksten - 4
Lees je wijzer

Je leest allerlei soorten teksten over heel
veel verschillende onderwerpen.
Je bereidt je voor op het examen.

Je leert:
- over de tekstsoorten die op het examen
voorkomen;
- over vraagsoorten op het examen de
doelen van tekstsoorten en tekstdelen;
- tekstverbanden binnen een zin, een alinea
of een tekst;
- hoe teksten zijn opgebouwd;
- hoe je hoofd- en bijzaken uit elkaar houdt;
- hoe je een geleide samenvatting maakt.

Lezen - fictie - 4
Vertel het verhaal

Je leest fragmenten uit jeugd- en
volwassenenliteratuur.
Je werkt aan je fictiedossier en je geeft je
mening.

Je leert:
- kenmerken van verhaalsoorten;
- verschillende verhaaltechnieken
herkennen;
- gedichten lezen;
- hoe je met argumenten je mening over de
teksten die je gelezen hebt, onderbouwt.

Schrijven - 4
Serieus schrijven

Je schrijft e-mails en vult een formulier in.
Je schrijft zakelijke brieven en artikelen.
Je solliciteert en maakt een curriculum vitae.

Je leert:
- hoe je een goede hoofdgedachte
formuleert;
- hoe je je motivatie onder woorden brengt;
- hoe je goede zakelijke brieven en e-mails
schrijft;
- hoe je een goed artikel schrijft;
- hoe je je tekst aanpast aan het schrijfdoel.

Taalverzorging - 4
Toekomst voor spellen

Je maakt allerlei opdrachten zodat je
foutloze teksten kunt schrijven.

Je herhaalt en leert:
- werkwoorden vervoegen;
- werkwoordsvormen herkennen;
- hoofdletters en leestekens juist gebruiken;
- stijlfouten herkennen en verbeteren;
- woordsoorten benoemen;
- zinnen ontleden;
- foutloos schrijven.

* Beschikbaar vanaf het schooljaar 2018-2019

Projectmodule

Wat doe je?

Je leert:

Woordenschat bovenbouw *
(jaar 3 en 4)
Nieuwe woorden

- J e leert de betekenis van allerlei
school- en vaktaalwoorden.
- J e gaat aan de slag met
beeldspraak en vergelijkingen.
Je leert de betekenis
van uitdrukkingen en
spreekwoorden.

- wat de betekenis is van allerlei school- en
vaktaalwoorden;
- wat beeldspraak is en hoe je het herkent;
- wat vergelijkingen, personificatie en metaforen zijn;
- hoe je uitdrukkingen en spreekwoorden kunt
gebruiken.
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