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Doelstelling: Leerlingen maken kennis met de taal, land en volk. Ze leren lezen, spreken, luisteren en schrijven in de Duitse taal. 

 

Doelen: De leerlingen beginnen bij de basis en de opbouw is van A1 naar A2 niveau 

 

Middelen: Neue Kontakte 1-2 vmbo-kgt, Deutschbuch A (deel 1). De delen 1-2 van Neue Kontakte bestaan uit thematische hoofdstukken 
verdeeld over twee leerwerkboeken (A en B). Deel 2 volgt in leerjaar 2. Eigen materiaal, digitale bronnen 
 

Manier van aftoetsen: korte toetsen voor de voortgang, hoofdstuktoetsen met nadruk op woordenschat en communicatie, vaardigheidstoetsen, 
opdrachten 
 

Beschikbare uren: 2 lesuren per week 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PTO Duits        Leerjaar 1 / 2021-2022 

Periode Eindtermen/deeltaken: wat moet je 
kennen en kunnen? 

Inhoud onderwijsprogramma;  

wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm, -duur (en 
evt. toetscode) 

Herkansing 
ja/nee? 

Weging 

1  

Eindtermen K1,K3,V5 

Je kunt jezelf voorstellen in het Duits 

Je kunt de ander vragen naar 
persoonsgegevens 

Je leert het Duitse alfabet 

Je leert het werkwoord Sein en je kunt 
deze vervoegen 

Eindterm K2 

Je maakt een opdracht om jezelf voor 
te stellen in het Duits en je familie voor 
te stellen. 

Eindterm V3 

Je maakt kennis met het land 
Duitsland. Je leert algemene gegevens 

 

 

Je leert de woorden over persoonlijke gegevens, je 
leert het werkwoord Sein en Haben te gebruiken 

Je leert de vraagwoorden 

Met het alfabet ga je buchstabieren! 

We oefenen met het werkwoord en je maakt online 
opdrachten 

 

In deze opdracht laat je zien, wat je de afgelopen 
periode geleerd hebt. Je maakt een creatieve opdracht 
rondom het thema ‘’ ik en mijn familie’’. 

 

Je werkt samen aan een presentatie over dit 
onderwerp. Daarbij stel je jezelf eerst voor in het Duits, 

 

 

DU 101                   
Toets Kapitel 1 

DU 102                    
Toets Kapitel 1 en 2 
(woordjes en 
grammatica)  
Toetsweek periode 1 

 

 

 

Ja 

nee 
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1 

 

 



 
en je gaat hierna aan de slag om je te 
verdiepen in 1 onderwerp.  

 

daarna presenteer je in het Nederlands. Je Powerpoint 
lever je in.  

 

2 

 

 

Eindtermen K1,K3,K7,V5 

Je leert het idioom over familie.  

 

Je leert van 1-100 tellen 

Je leert het werkwoord haben en 
herhalen het werkwoord sein 

Je leert de s-klanken uitspreken 

Je maakt kennis met de hoofdletter in 
het Duits 

Je leert een E-Mail lezen en je kunt 
een kort voorstelbriefje schrijven 

Eindterm K2, V3 

Je leert over de gebruiken rondom 
verjaardag en feestjes in Duitsland. Je 
leert over de feestdagen en je maakt 
hier een opdracht over. 

 

 

 

Je kunt je familie in het Duits omschrijven en 
familieverbanden aangeven 

Samen oefenen we met de getallen, als afsluiter een 
bingo! 

We gaan oefenen om de werkwoorden in zinnen goed 
te vervoegen. We leren ze herkennen in tekstjes. 

Je oefent met de uitspraak van de s-klanken 

Je oefent met het schrijven van hoofdletters in zinnen 

Je maakt kennis met schrijven in het Duits en je kunt 
je idioom hiervoor gebruiken 

 

Je kunt gebruik maken van Duitse websites en 
filmpjes om je informatie te verkrijgen. Je kunt de 
andere cultuur vergelijken met je eigen cultuur en 
overeenkomsten en verschillen ontdekken. Deze 
informatie verwerk je op je opdrachtenstencil. 

 

 

DU103                
Opdracht Wer bin ich 
und meine Familie 

DU104                     
Toets Kapitel 2 en 3 
(woordjes en 
grammatica)  

 

 

Nee 

 

Nee 

 

0,5 
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Eindterm K4 

Je oefent met het lezen van korte 
teksten in het Duits en je oefent met 
het maken van vragen over een korte 
tekst. Dit is de voorbereiding op de 
leestoets van periode 3. 

Je levert 2 teksten in (je kunt uit 10 
teksten kiezen), waarbij jij zelf 10 
vragen gemaakt hebt. 

 

 

Je maakt kennis met verschillende teksten in het 
Duits. Deze teksten bevatten wel een vertrouwde 
woordenschat. We oefenen met het maken van 
vragen. Hierbij lever je een opdracht in. 

 

 

 

 

3 Eindtermen K1,K3,V5 

Je leert het idioom over 
school(vakken), je mening geven  

Je leert de dagen van de week en de 
rangtelwoorden 

Je kunt een kort gesprekje voeren over 
school en iemand daarover vragen 
stellen 

Je leert het idioom over dieren 

Je kunt een dier beschrijven aan de 
hand van karaktereigenschappen en 
uiterlijke kenmerken 

 

We oefenen met gesprekjes over schoolvakken en wat 
je leuk vindt 

De dagen van de week en de rangtelwoorden gebruik 
je om iets over jouw rooster te vertellen 

Je kunt interesse tonen in de ander en we oefenen 
samen. Er wordt ook op de uitspraak van de Duitse 
klanken gelet. 

De dierenwereld kun je omschrijven en je kunt iets 
vertellen over jouw lievelingsdier 

 

 

 

DU105                         
SO Kapitel 3 

DU106                     
Toets Kapitel 3 en 4 

DU107                   
Poster Tiere-DU107 

 

 

 

Nee 

Ja 

Nee 

 

0,5 

1 

0,5 



 
Je leert de lidwoorden in het Duits te 
gebruiken 

 

Je leert de werkwoorden vervoegen 

 

 

Je leert de kloktijden 

 

Eindterm K4 

Je kunt een eenvoudige tekst lezen 
over school en dieren. In deze teksten 
komen moeilijkere woorden voor. Je 
leert deze raden of opzoeken in een 
woordenboek 

Eindtermen K2,K7 

Je maakt een poster over een 
verdwenen dier. Creatieve opdracht. 

 

Je leert de basis van de Duitse lidwoorden en we 
ontdekken wanneer het mannelijk, vrouwelijk of 
onzijdig is.  

 

We oefenen met het vervoegen van het regelmatige 
werkwoord. Dit oefenen we met teksten en je krijgt 
zinnen om deze te maken.  

 

Je kunt de tijd vermelden in het Duits 

 

Teksten met onbekend idioom leer je begrijpen. Je 
leert woorden raden of opzoeken met een 
woordenboek. Dit is ter voorbereiding op de leestoets 
in periode 4 

 

In de poster laat je zien, dat je in het Duits korte 
zinnen kunt maken over het thema Dieren. Je gebruikt 
je creativiteit om aansprekende poster in te leveren. 

4 Eindtermen K1,K3, V5 

Je kunt over het onderwerp eten en 
drinken meepraten en je eenvoudige 
bestelling doen in het Duits 

 

Je kunt een kort gesprekje voeren in een restaurant en 
eten en drinken bestellen 

 

DU108                     
Toets Hoofdstuk 5 

 

Nee 

 

 

1 

 



 
Je kunt vertellen over je lievelingseten 

 

Je kunt eenvoudige recepten begrijpen, 
je maakt kennis met de namen van 
ingrediënten. 

Je leert het onbepaald lidwoord in het 
Duits gebruiken 

De ich- en ach-laut leer je uitspreken 

Eindterm K4 

We blijven oefenen met de teksten, 
waar we in periode 2 mee zijn 
begonnen. Niveau A1/A2  

Je begint met het oefenen van vragen 
bij korte kijk- en luisterfragmenten. 

 

 

Eindterm K2,V3 

Je maakt de opdracht over 
eetgewoonten in Duitsland en je maakt 
kennis met diverse specialiteiten. 

 

Je kunt over eten en drinken praten, je kunt korte 
zinnen maken 

Je kunt makkelijke recepten lezen en je leert de 
ingrediënten kennen 

Je leert het onbepaald lidwoord gebruiken en je weet 
wanneer je ein en eine moet gebruiken 

 

We oefenen met woorden die een –ich of ach-laut 
bevatten. We oefenen daarna met zinnen 

 

We maken kennis met verschillende soorten teksten 
en oefenen voor de leestoets. 

Je luistert en kijkt naar diverse korte filmpjes over het 
alledaagse leven met de woordenschat die bij jou 
bekend is. Woordenschat die ontbreekt, leren we 
klassikaal met diverse strategieën. 

 

Je gaat op zoek naar weetjes over eten en drinken in 
Duitsland en je focust je op een bepaalde stad / 
bepaald Bundesland. Je maakt hiervan een kort 
verslag. 

 

 

DU109                     
Toets Leesvaardigheid 

DU110               
Opdracht Essen und 
Trinken 

 

 

 

 

Ja 

Nee 

 

2 

0,5 
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