
CLUSTER talen

Voor alle talen geldt dat er vier vaardigheden geoefend worden: lees-, 
schrijf, spreek- en kijk- luistervaardigheid. Daarnaast is er aandacht 
voor de grammatica en woordenschat. Hoe elke taal dit vormgeeft, 
beschrijven we in dit document. 

Nederlands

Leerjaar 7 
Periode:
Vaklessen: 

Leerjaar 8 
Periode: 
Vaklessen:

Leerjaar 9 
Periode:
 
Vaklessen:

Leerjaar 10 
Periode:
 
Vaklessen: 

 
Leerjaar 11 
Periode: 
Vaklessen:

Leerjaar 12 
Periode:
Vaklessen:

Poëzie en Fictie.
Hoofdstuk 1 t/m 6 en drie literatuuropdrachten.

Schrijven, Taal (havo, vwo). 
Hoofdstuk 1 t/m 5 en vier literatuuropdrachten.

Humor, Verlichting en Romantiek (vmbo), Verlichting, Romantiek en Industriële 
Revolutie (havo, vwo). 
Online instructies, hoofdstuk 1 t/m 5, drie (vmbo) of vier (havo, vwo)      
literatuuropdrachten, volgen PTA (vmbo).

Moderne Letterkunde (vmbo), Middeleeuwen en Renaissance (havo, vwo),  
Poëtica (havo, vwo).
Alle hoofdstukken en volgen PTA (vmbo).
Leesvaardigheid, spelling, formuleren, argumenteren, uiteenzetting, presentatie 
(havo, vwo), behandelen twee literaire werken (vwo).

Moderne Letterkunde, Parzival. 
Betoog, discussie, literatuurlijst, uiteenzetting, argumenteren.

Niet van toepassing. 
Beschouwing, debat, argumenteren.

Leerlijnen Novalis College

In de vaklessen werken wij met de methode Plot-26 (vmbo) en Talent  (vmbo, 
havo, vwo). De methode Muiswerk gebruiken we om vaardigheden in te oe-
fenen. Vanaf leerjaar 9 werken alle leerlingen met de methode Talent. Vanaf 
leerjaar 10 werken havo en vwo met de methode Nieuw Nederlands.

Engels In de vaklessen Engels werken wij met de methode Stepping Stones en ande-
re, per leerjaar andere, aanvullende methodes.

Leerjaar 7 
Periode:
Vaklessen: 

Kantelweek Toneelstuk over reizen en verblijven in Engelstalig land. 
Oefeningen op A2/B1/B2 niveau. Elk hoofdstuk werkt met een thema en traint 
de kijk-, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en woorden-
schat.
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Leerlijnen Novalis College

Leerjaar 8 
Periode:
Vaklessen: 

 
Leerjaar 9 
Periode: 
Vaklessen:

 
Leerjaar 10 
Periode:
Vaklessen:
 

Leerjaar 11 
Periode:
Vaklessen: 

 
Leerjaar 12 
Periode: 
Vaklessen:

Niet van toepassing.
Oefeningen op A2/B1/B2 niveau. Elk hoofdstuk werkt met een thema en traint 
de kijk-, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en woorden-
schat.
   
Niet van toepassing. 
Oefeningen op A2/B1/B2 niveau. Elk hoofdstuk werkt met een thema en traint 
de kijk-, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en woorden-
schat. Uitbreiding van Engelse literatuur lezen en bespreken van schrijvers.

Niet van toepassing. 
Oefeningen op A2/B1/B2 niveau. Elk hoofdstuk werkt met een thema en traint 
de kijk-, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en woorden-
schat.

Niet van toepassing. 
Oefeningen op A2/B1/B2 niveau. Elk hoofdstuk werkt met een thema en traint 
de kijk-, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en woorden-
schat.

Niet van toepassing. 
Oefeningen op A2/B1/B2 niveau. Elk hoofdstuk werkt met een thema en traint 
de kijk-, luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid, grammatica en woorden-
schat.

Duits

Leerjaar 7 
Periode:
Vaklessen: 
 
 
 
 

Leerjaar 8 
Periode: 
Vaklessen:

Niet van toepassing.
Vraagwoorden, tellen, bepaald en onbepaald lidwoord, gebruik hoofdletters,
regelmatige werkwoorden, rangtelwoorden, persoonlijk voornaamwoord, dagen 
van de week, maanden, seizoenen, kloktijden, kleuren, maten, gewichten, bezit-
telijk voornaamwoord, modale werkwoorden, landkunde (kennismaking, eten 
en drinken, nummerborden en Duitse steden, gebruik van du en Sie, feesten en 
gebruiken, onderwijs, familie, sport, hobby, kleding).

Kantelweek Geschiedenis Berlijnse Muur.
Herhaling grammatica leerjaar 7, vraagwoorden,  
bezittelijk voornaamwoord, 1e en 4e naamval,  
voorzetsels 4e naamval, voltooid deelwoord,  
landkunde (cultuur Duitsland en Oostenrijk,  
bezienswaardigheden, muziek en televisie,  
wintersport, beroemdheden) (vmbo, havo).

In de vaklessen Duits werken wij met Trabitour. Vanaf klas 10 werken havo en 
vwo met de methode Neue Kontakte.



Herhaling grammatica leerjaar 7, vraagwoorden, bezittelijk voornaamwoord, 
1e, 3e en 4e naamval, voorzetsels 3e en 4e naamval en keuzevoorzetsels, vol-
tooid deelwoord, modale werkwoorden, sterke werkwoorden, landkunde (cul-
tuur Duitsland en Oostenrijk, bezienswaardigheden, muziek en televisie, winter-
sport, beroemdheden) (havo, vwo).
 
Niet van toepassing. 
Herhaling grammatica leerjaar 8, (keuze)voorzetsels, voltooid deelwoord, zwak-
ke en sterke werkwoorden, persoonlijk voornaamwoord 4e naamval, bezittelijk 
voornaamwoord, trappen van vergelijking, landkunde (cultuur Duitsland en 
Zwitserland, bezienswaardigheden, beroemdheden, evenementen, multimedia) 
(vmbo).
Herhaling grammatica leerjaar 8, (keuze)voorzetsels, voltooid deelwoord, zwak-
ke en sterke werkwoorden, persoonlijk voornaamwoord 3e en 4e naamval, 
bezittelijk voornaamwoord, trappen van vergelijking, 2e naamval, landkunde 
(cultuur Duitsland en Zwitserland, bezienswaardigheden, beroemdheden, 
evenementen, multimedia, bedrijven, gezondheidsinstellingen), literatuur Hans 
Peter Richter, Damals war es Friedrich (havo, vwo).

Niet van toepassing. 
Herhaling grammatica leerjaar 9, landkunde (cultuur Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland, bezienswaardigheden, beroemdheden), oefenen van de lees-, luis-
ter, spreek- en schrijfvaardigheid (vmbo).
Oefenen van de lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. Herhaling gramma-
tica leerjaar 9, bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoorden, woordenschat, litera-
tuur W. Herrndorf, Tsick, gedichtbesprekingen (havo, vwo).

Niet van toepassing. 
Oefenen van de lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. Herhaling en oefe-
ning grammatica leerjaar 10, literatuur Alfred Andersch, Sansibar en eigen boek 
van lijst, landkunde (nazisme, BRD en DDR, A en CH, politieke terminologie).

Niet van toepassing. 
Oefenen van de lees-, luister, spreek- en schrijfvaardigheid. Herhaling en oefe-
ning grammatica leerjaar 11, literatuur Demian.

Leerjaar 9 
Periode:
Vaklessen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerjaar 10 
Periode:
Vaklessen: 
 
 
 

 
Leerjaar 11 
Periode: 
Vaklessen:

 
Leerjaar 12 
Periode:
Vaklessen:

Niet van toespassing. 
Aanbrengen basiskennis, twee gedichten  
klassikaal materialen en handwerktechnieken.

Frans

Leerjaar 7 
Periode:
Vaklessen: 
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Leerlijnen Novalis College

In de vaklessen werken wij met de methode D’accord. Vanaf klas 10 werken 
wij met Carte Orange (vmbo) en Libre Service (havo, vwo) gecombineerd met 
eigen lesmateriaal.

Kantelweek civilisatie; kennis van land en cultuur. 
Uitbreiden basiskennis, clusteren grammatica 
onderwerpen, twee gedichten klassikaal.

Leerjaar 8 
Periode:
Vaklessen: 



Niet van toepassing. 
Afronden grote grammatica onderwerpen (havo, vwo), extra training leesvaar-
digheid. 

Franse Literatuur vanaf de Middeleeuwen (havo). 
Herhalen en afronden tot examen van de vier vaardigheden (lees-, spreek-,
schrijf- en kijk- luistervaardigheid) (vmbo, havo).

Niet van toepassing. 
Lezen leesboek (PTA literatuur), gedichten (presenteren havo en analyseren 
vwo), chansons, literatuurmodule tot 1850, film analyse, oefenen vier vaardig-
heden, cultuur, land en volk.

Niet van toepassing. 
Lezen leesboek (PTA literatuur), literatuur 1850-2000, oefenen vier vaardig-
heden.  volk (vwo).

Leerjaar 9 
Periode:
Vaklessen:

Leerjaar 10 
Periode:
Vaklessen:

Leerjaar 11 
Periode:
Vaklessen:

Leerjaar 12 
Periode:
Vaklessen:
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