
FORM 3 Term 1
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Logeren   
Reizen 
Vervoermiddelen

Luisteren: actief luisteren naar woorden/teksten 
NT2 Taalmenu transport/ reizen.
Lezen: korte teksten lezen over reizen/logeren/transport. 
Spreken: Informatie kunnen geven over het reizen met de 
verschillende vervoermiddelen.
Schrijven: korte zinnen schrijven bij plaatjes over reizen.

Luister, lezen en schrijfoefeningen 
NT2 Taalmenu woorden leren over transport.

Zebra boek en 
tekstboek 2
NT2 Taalmenu 
transport

2

Het weer                                                 
Geografische gebieden                       
De vervoeging van 
onregelmatige ww in de 
verleden tijd.

Luisteren: actief luisteren naar teksten op CD.                                                                            
Lezen: korte tekst lezen over het weer en de seizoenen.                                                                                                                              
Spreken: in eigen woorden vertellen over het weer en de 
seizoenen.                                                                         Schrijven: 
schrijf de verleden tijd van de onregelmatige 
werkwoorden op in een zin en gebruik het persoonlijk 
voornaamwoord 'het' voor de vervoeging van 
onpersoonlijke ww.  

luisteroefeningen 2 en 4                                                               
maak een lijst met onpersoonlijke 
werkwoorden: regenen, sneeuwen, bliksemen, 
vriezen, donderen, waaien, hagelen, stormen. 
Studenten verwijzen naar de NT2 Taalmenu 
website voor woordenlijst Het weer.

Handout met 
onregelmatige ww,                    
Zebra boek 2                   
les 14.1 /CD               
Lijst met 
onregelmatige 
werkw. 1-25

3

Het weer                                                 
Geografische gebieden                       
De vervoeging van 
onregelmatige ww in de 
verleden tijd en de 
voltooide tijd.

Luisteren: actief luisteren naar teksten op CD.                                  
Lezen: korte tekst lezen over het weer en de seizoenen.                                                                                                                                         
Spreken: informatie op de CD navertellen/ zinnen uit 
vocab 10 over het weer nazeggen.                                                             
Schrijven: schrijf de voltooide tijd van de onregelmatige 
werkwoorden op in een zin en gebruik het persoonlijk 
voornaamwoord 'het' voor de vervoeging van 
onpersoonlijke ww.  

NT2 Taalmenu woorden leren Het weer        
Individueel een weerbericht maken oef 14, 15 
en 16, 19 ,20, 21                                  
Luisteroefeningen: 5 en 13 
Grammatica: Nevenschikkende voegwoorden

Zebra boek 2             
les 14.1/CD                   

Lijst met 
onregelmatige 

werkwoorden 26- 
50                          
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FORM 3 Term 1
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

4

Het weer                                                 
Geografische gebieden                       
De vervoeging van 
onregelmatige ww in de 
verleden tijd en de 
voltooide tijd.

Luisteren: actief luisteren naar conversaties op CD                                                                                     
Lezen: korte tekst over het weeroverzicht voor SXM.                                                                            
Spreken: informatie op de CD navertellen.                          
Schrijven: schrijf de ovt en de vtt van onregelmatige ww 
op in een zin (26 - 50).

Vocab 14.2 oef 3, 6, luisteren oef 11, 12, 13,                                                                                     
Een weerbericht  maken voor SXM                                                                             
toets onregelmatige ww 1 - 25

Zebra boek 2               
les 14.2                          
Lijst met 
onregelmatige 
werkw 51 - 75
NT2 Taalmenu 
woordenlijst het 
weer                                                    

5

De Natuur en 
Natuurrampen, 
Geografische gebieden                                                                                                                          
De vervoeging van 
onregelmatige ww in de 
ovt en vtt

Luisteren: actief luisteren naar conversaties op CD.                                                                                    
Lezen: korte teksten lezen over de seizoenen en  
natuurrampen.                                                                   Spreken: 
over de 7 werelddelen en het Caraïbisch Gebied.                                                                       
Schrijven: schrijf de ovt en de vtt van onregelmatige ww 
op in een zin (51-75).

Blz 37 Oef 5 luisteren en lezen oef 6,  oef 7, blz 
150 vragen formuleren over het weer,                                                       
oef 14* de werelddelen                                                      

Zebra boek 2 les 
14.3                                          
basisgramm                                  
zie blz 60 - 69 voor 
extra oefeningen

6

De Natuur en 
Natuurrampen, 
Geografische gebieden                                     
De vervoeging van 
onregelmatige ww in de 
ovt en vtt                                                                         

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op CD.                                                    
Lezen:  korte teksten lezen over de seizoenen en  
natuurrampen.                                                                      Spreken: 
praten over de 7 werelddelen en het Caraïbisch Gebied.                                                                                                                            
Schrijven: 1* zinsconstructies met nevenschikkende 
voegwoorden                                                                  2* zijn + aan 
het + infinitief                                             

Project: Continent kiezen en de natuurrampen 
Les 14.4 Oef  9 en 12                                                                                                             
CD blz 15 oef 2                                                          Toets 
les 14 

Zebra boek 2                        
les 14.4                           

7

Vrije tijd                                                     
Sociaal leven                                             
Winkelen                              
Nevenschikkende 
voegwoorden                                                                   

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op CD.                         
Lezen: korte teksten lezen in het tekstboek over vrije tijd, 
het sociaal leven en winkelen.                                                              
Spreken: praten over activiteiten in je vrije tijd.                                       
Schrijven:
1* Een advertentie opstellen.
2* Zinsconstructies formuleren met onderschikkende 
voegwoorden.
 3* om + te + infinitief  

blz 170 oef 1 0 , 11 luisteren, oef 9 plaatjes 
bespreken                                     
Toets onregelm ww 26 - 50 

Zebra boek 2                  
les 15.1                 
Blz 175 oef 24** 
tekst op blz 41 
tekstboek                                    
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FORM 3 Term 1
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

8

Vrije tijd                                                     
Sociaal leven                                             
Winkelen                              
Nevenschikkende 
voegwoorden                                                                   

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op CD.                                
Lezen: korte teksten lezen over een barbeque kopen aan de 
hand van een advertentie.                                                                                                   
Spreken: praten over een keus maken bij het kopen van 
een barbeque. 
Schrijven: Zinsconstructies formuleren met 
nevenschikkende voegwoorden.

Project:  Een advertentie opstellen.   Wat is in 
de aanbieding!  
Blz 166 oef 2, 3, 4, 9 illustratie met vragen                                                            
klassewerk  nevenschikkende voegwoorden

Zebra boek 2               
les 15.1

9

Vrije tijd                                                     
Sociaal leven                                             
Winkelen                              
Onderschikkende 
voegwoorden                                                                   

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op CD.   Lezen: 
korte teksten lezen over boodschappen halen.                                                                                         
Spreken: praten over het samenstellen van een 
boodschappenlijstje.
Schrijven:  Zinsconstructies formuleren met 
onderschikkende voegwoorden. 

luisteroefeningen 10, 11, 13, 14 , 22, 24                                                        
onderschikkende voegwoorden: omdat, zodat, 
terwijl...  
Paper 1 luisteren
Skit in groepsverband                                                 
(paper 3 spreken)    

Zebra boek 2                   
les 15.1               
basisgrammatica                                                       

10

Vrije tijd                                                     
Sociaal leven                                             
Winkelen                              
Onderschikkende 
voegwoorden                                                                   

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op CD.                                                       
Lezen: een recept lezen.
Spreken: een conversatie hebben over het weer en een 
uitnodiging geven voor een etentje.                                      
Schrijven: zinsconstructies formuleren met 
onderschikkende voegwoorden.            

Een uitnodiging opschrijven.                                    Zebra boek 2      
les 15.2                         
Basisgram                    

End of Term exam Paper 2 lezen en  Paper 4 schrijven
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FORM 3 Term 2 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Vrije tijd                                                                          
Hobby's                                                                                   
Sport en entertainment                    
Persoonlijke en 
bezittelijke vnw

luisteren: actief luisteren naar teksten op CD.                             
Lezen: korte teksten lezen over vrijetijdsbesteding.                                                            
Spreken: klassegesprek over hobby's en 
vrijetijdsbesteding.                                                                        
Schrijven: voornaamwoorden in zinnen herkennen, 
benoemen en schrijven.  

Brainstormen over hobby's.    Klassegesprek 
voeren over vrije tijd. Oefeniningen over Hobby 
en vrije tijd blz. 196 oef 3, 4, 5, 7.                                                      
Een woordspin maken oef 2.  Luisteroefening 
Blz 199 oef 6

Zebra boek 2                 
les 16.1           
CD 2

2

Vrije tijd                                                                          
Hobby's                                                                                   
Sport en entertainment           
Persoonlijke en 
bezittelijke vnw en 
wederkerende vnw

luisteren: actief luisteren naar Taalklas vrije tijd (youtube)                    
Lezen: korte teksten lezen over vrijetijdsbesteding.                                                                      
Spreken: klassegesprek over sport en vrijetijdsbesteding.                                                                   
Schrijven: voornaamwoorden in zinnen herkennen, 
benoemen en schrijven.  

Blz 202 Luisteroefening 15, Oefeningen uit het 
boek : puzzel oef 5, blz 203 oef 17 synoniemen, 
blz 204 oef 16 , 18  woorden in de juiste zinnen 
schrijven. Luisteren blz 200 oef 10.  blz 205 oef 
21 Rollenspel.

Zebra boek 2                       
les 16.1 
Youtube Taalklas                       

3

Vrije tijd                                                                          
Hobby's                                                                                   
Sport en entertainment           
Persoonlijke, bezittelijke 
en wederkerende vnw

Luisteren: actief luisteren uitleg voornaamwoorden 
Mr.Nicky TV (Youtube).
Lezen: korte teksten over sport lezen.                                                                                        
Spreken: klassegesprek over sport en vrijetijdsbesteding 
/gebruik van Lichaamstaal.                                    
Schrijven: voornaamwoorden in zinnen herkennen, 
benoemen en schrijven.                                                                
 Een inschrijfformulier invullen.   

Oefeningen uit het boek. Blz 208 oef 1, 2, 3, (blz 
211 oef 6 luisteren en meelezen tekst in het 
tekstboek blz 48),  blz 213 oef 11 en 12    
 Project: Een collage maken over een hobby of 
vrijetijdsbesteding.  

Zebra boek 2                
les 16.2     
Youtube Mr. Nicky 
TV                

4

Vrije tijd                                                                          
Hobby's                                                                                   
Sport en entertainment           
Scheidbare werkwoorden

Luisteren: actief luisteren naar conversaties op CD.                          
Lezen: korte tekst lezen 'Hoe kan ik me opgeven?'                                                                                  
Spreken: praten over het lidmaatschap van een club.                                                                           
Schrijven: zinnen schrijven met scheidbare werkwoorden 
in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

Oefeningen met scheidbare werkwoorden                                                      
Toets voornaamwoorden  

 Zebra boek 2   les 
16.2                          CD 
2                             
Basisgrammatica                              
Concise                                               
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FORM 3 Term 2 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

5

Vrije tijd                                                                          
Hobby's                                                                                   
Sport en entertainment           
Scheidbare werkwoorden         

Luisteren: actief luisteren naar conversaties op CD. 
Lezen: korte tekst lezen over het maken van een collage.                                                                                         
Spreken: een gesprek over het maken van een collage.                                                                                           
Schrijven: zinnen schrijven met scheidbare werkwoorden 
in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

Oefeningen met zinsconstructies:                           
zijn + aan het + infinitief                                   om + te 
+ infinitief         

Zebra boek 2    
 les 16.3                        
CD 2                            
oef. 10 en 14              
Basisgram

6

Vrije tijd                                       
Hobby's                                             
Sport en entertainment                                          
Twee zinsconstructies                                                       

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD.     
Lezen: korte tekst lezen over het maken van een collage.                                                                                            
Spreken: instructies geven voor het maken van een 
collage.                                                                                       Schrijven:  
zinnen schrijven met 'zijn + aan het + infinitief;  en zinnen 
met 'om + te + infinitief.

Oefeningen met zinsconstructies                           
zijn + aan het + infinitief                                      om + 
te + infinitief  
Project: boekverslag       

Zebra boek 2  les 
16.3
 CD 2                            
oef. 10 en 14              
Basisgram

7

Gezondheid                                            
Kleding                                                        
Het uiterlijk                                              
Twee zinsconstructies 

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken/ 
woorden/teksten NT2 Taalmenu gezondheid.                               
Lezen: korte teksten lezen over gezondheid.                                             
Spreken: praten over hoe je je voelt.                                                                                        
Schrijven:  zinnen schrijven met 'zijn + aan het + infinitief;  
en zinnen met 'om + te + infinitief.

 Luisteroefeningen blz 231 oef 3, blz 233 oef 6 
en 7. Blz 235 oef 12, 13. Blz 236 oef 15 
luisteroef., oef 17 en 18, oef 20.

Zebra boek 2                  
les 17.1                                    
NT2 Taalmenu 
gezondheid 

8

Gezondheid                                            
Kleding                                                        
Het uiterlijk                                                  
De vervoeging van de 
modale werkwoorden in 
de ott en de ovt                                             

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken over 
kledingstukken NT2 (youtube)
Lezen: korte teksten lezen over gezondheid.                                                                     
Spreken: praten over hoe je je voelt.                                         
Schrijven:  zinnen schrijven in de tegenwoordige tijd en de 
verleden tijd met de modale werkwoorden kunnen, 
willen, zullen, mogen, moeten.

 NT2 Kledingstukken youtube                                                              
Teksten uit Zebra

Zebra boek 2                  
les 17.1                                    
Youtube
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FORM 3 Term 2 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

9

Gezondheid                                       
Kleding                                                     
Het uiterlijk                                          
De vervoeging van de 
modale werkwoorden in 
de ott en de ovt                                                                                                

Luisteren: actief luisteren naar instructies over 
medicijnen.                                                                                    Lezen: 
korte tekst lezen over 'Wat zit je haar goed!'                                                                                                          
Spreken: nieuwe woorden spreken over ziekte en 
gezondheid.                                                                                Schrijven: 
zinnen schrijven in de tegenwoordige tijd en de verleden 
tijd met de modale werkwoorden kunnen, willen, zullen, 
mogen, moeten.

Luisteroefeningen blz 242  oef 2, blz 247 oef 14, 
blz 250 oef 22. Blz 245 oef 9 en 10, blz 246 oef 
11 en schrijfoefening 12 (beschrijf iemand en 
laat de klas raden wie je beschrijft)                                                  

Zebra boek 2         
Les 17.2                                              
Bijsluiter

10

Gezondheid                                                 
kleding                                                
Het uiterlijk                                               
Werkwoorden met te + 
infinitief                            Iets + 
bijvoeglijk naamwoord +s                                  

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD.                                                                
Lezen: korte tekst lezen over 'Wat zie je er goed uit!'                                              
Spreken: vertellen over het uiterlijk en iemand 
beschrijven.                                                                                 
Schrijven: zinnen schrijven met een werkwoord + te + 
infinitief  en met iets + bijvoeglijk naamw + s .

(afronden week 9)                                              Tekst  
wat zie je er goed uit.         

Zebra boek 2                      
Les 17.2                 
tekstboek

11

Gezondheid                                         
Kleding                                                 
Het uiterlijk                                   
Werkwoorden met te + 
infinitief                     Iets + 
bijvoeglijk naamw +s                              

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken over het 
uiterlijk.                                                                                             Lezen: 
korte tekst lezen over 'Wat zit je haar goed!'                                                                                                                               
Spreken: een conversatie over verschillende culturen en 
klederdrachten.                                                                                          
Schrijven: zinnen schrijven met een werkwoord + te + 
infinitief  en met iets + bijvoeglijk naamw + s .

Luisteroefening uit het boek blz 252 oef 2.   Blz 
253 oef 3, 4, 5, 6, blz 256 oef 12 en 13, 

Zebra boek 2                 
Les 17.3                                                       
tekstboek 2  
basisgram

12

Gezondheid                                         
Kleding                                                   
Het uiterlijk                                              
Niet scheidbare 
werkwoorden in de vtt en 
vvt

Luisteren: actief luisteren naar conversaties op de CD.                                              
Lezen: een korte tekst lezen over ' Wat vind jij mooi?'                                                                                                                                            
Spreken: iemand bechrijven: 'Hoe iemand eruitziet.'                                                                      
Schrijven: niet scheidbare ww herkennen en gebruiken in 
een zin. (ont-, her-, be-, ge-, ver-) in de vtt en de vvt. 

Extra opdrachten blz 258 oef 12                                            
Klassewerk NT2 Taalmenu Gezondheid.

Zebra boek 2                 
Les 17.3                                                       
tekstboek 2   
basisigrammatica

13

Gezondheid                                         
Kleding                                                   
Het uiterlijk                                              
Niet scheidbare 
werkwoorden                  

Luisteren: actief luisteren naar gespekken op de CD.                          
Lezen: een korte tekst lezen over 'Wat vind jij mooi?'                                                                                                                      
Spreken:   NT2 Taalmenu spreken over gezondheid en 
spreken in een kledingzaak.                                                                         
Schrijven: NT2 Taalmenu schrijven brief schrijven A2.         

Oefeningen uit het boek.                     
 NT2 Taalmenu les 7 en 8 Spreken  
NT2 Taalmenu brief schrijven Niet thuis.                             

Zebra boek 2                  
Les 17.3   
NT2 Spreken                           
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FORM 3 Term 3 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

1

Openbare dienstverlening               
Openbare gebouwen         
+B3:B5                  zinsvolgorde 
van de vraagzin en de 
mededelende zin B3:B5

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op Youtube.                                                                                    
Lezen: korte tekst lezen over openbare gebouwen en hun 
dienstverlening.                                                                                                                      
Spreken: in een conversatie aangeven waar je moet zijn 
voor een specifieke dienstverlening.                                  
Schrijven: schrijf de zinsvolgorde van de  vraagzin en de 
mededelende zin en de gebiedende wijs.

Maak een lijst van alle openbare gebouwen op 
Sint Maarten, hun lokatie en hun 
dienstverlening. Zelf opname maken van een 
gesprek met een abmtenaar openbaar gebouw. 

Zebra boek 2                                    
Les 18.1                     
CD 2                       
basisgrammatica 

2

Openbare dienstverlening               
Openbare gebouwen                           
zinsvolgorde van de 
vraagzin en de 
mededelende zin

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op Youtube 
wat doet de gemeente voor jou.                                                                                    
Lezen: korte tekst lezen over openbare gebouwen en hun 
dienstverlening.                                                                                                                      
Spreken: in een conversatie aangeven waar je moet zijn 
voor een specifieke dienstverlening.                              
Schrijven: schrijf de zinsvolgorde van de  vraagzin, de 
mededelende zin en de gebiedende wijs.

Les 18.1 oef. 10, 16, 20                              Instructie 
een power point presentatie over een openbaar 
gebouw voor week 4 in groepsverband.                                                          

Zebra boek 2                                    
Les 18.1                                        
basisgrammatica
youtube wat doet 
de gemeente voor 
jou? 

3

Openbare dienstverlening, 
Openbare gebouwen                    
Bijvoeglijke naamwoorden                        
Bijwoorden                                          
Trappen van vergelijking 
(bijvoeglijk gebruikt)                           

Luisteren: actief luisteren naar uitleg bijvnw, bijwoorden, 
trappen van vergelijking youtoube Nederlands met juf 
Anne en Mr.Nicky TV.               
Lezen: korte tekst lezen over het werk van de gemeente.                                                                                                                    
Spreken: in een conversatie praten over de taken van de 
gemeente (Waar moet je zijn voor bepaalde documenten).                                                                               
Schrijven: schrijf de juiste vorm op van bijvoeglijke 
naamwoorden, bijwoorden, trappen van vergelijking 
(bijvoeglijk gebruikt).

Kies een openbaar gebouw en beschrijf de 
dienstverlening. Wanneer heb je deze dienst 
nodig? Wat kun je er doen?                                 
Tekstboek Blz. 66                         
 Werkboek oef. 4 en 19 

Zebra boek 2                                    
Les 18.2                                          
basisgrammatica
Youtube juf Anne 
en MR.Nicky TV
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FORM 3 Term 3 
week Topic Specific Objectives Assessments/Activities Resources

4

Openbare dienstverlening, 
Openbare gebouwen                    
Bijvoeglijke naamwoorden                        
Bijwoorden                                          
Trappen van vergelijking 
(bijvoeglijk gebruikt)                           

Luisteren: actief luisteren naar presentatie over 
gebouwen.
Lezen: korte tekst lezen over het werk van de gemeente.                                                                                                                      
Spreken: in een conversatie praten over de taken van de 
gemeente (Waar moet je zijn voor bepaalde documenten).                                                                              
Schrijven: bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden van tijd 
en plaats, trappen van vergelijking (bijvoeglijk gebruikt).

Project: Power point presentatie over 
openbare gebouwen op Sint Maarten in 
groepsverband .                                   
Klassewerk: Een klachtenformulier invullen.

Zebra boek 2                                    
Les 18.2                     
CD 2                       
basisgram 

5

Openbare dienstverlening, 
Openbare gebouwen                    
Bijvoeglijke naamwoorden                        
Bijwoorden                                          
Trappen van vergelijking 
(bijvoeglijk gebruikt)                           

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op Youtube 
over de bibliotheek.                                                                                               
Lezen: korte teksten lezen over het werk van de openbare 
bibliotheek en het postkantoor.                                                                                                                                        
Spreken: in een conversatie 2 of 3 taken van de openbare 
bibliotheek aangeven.                                                                               
Schrijven: bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden van tijd 
en plaats, trappen van vergelijking (bijvoeglijk gebruikt).

Individuele spreekbeurten      (paper 3)                             
Tekstboek blz 74 oef 7 en werkboek blz 289 oef 
7.                                  

Zebra boek 2                                    
Les 18.3                     
CD 2                       
basisgram 

6

Openbare dienstverlening, 
Openbare gebouwen                    
Bijvoeglijke naamwoorden                        
Bijwoorden                                          
Trappen van vergelijking 
(bijvoeglijk gebruikt)                           

Luisteren: actief luisteren naar NT2 Taalmenu oefentoets 3 
en 4.  
Lezen: over het werk van de openbare bibliotheek en het 
postkantoor.                                                                                                                                                                              
Spreken: over de taken van de openbare bibliotheek en 
het postkantoor.                                                                               
Schrijven: bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden van tijd 
en plaats, trappen van vergelijking (bijvoeglijk gebruikt).

Blz 286 oef 1, 5 (6 luisteroef.) Grammatica 
toets: bijvoegijke naamwoorden, bijwoorden 
en trappen van vergelijking                  

Zebra boek 2                                    
Les 18.3                     
NT2 Taalmenu 
oefentoets 3 en 4                 
basisgram 

7

Emoties                                              
Een tekst schrijven van 40 
tot 50 woorden 

Luisteren: actief luisteren naar gesprekken op de CD.                                        
Lezen: korte teksten lezen over de verschillende situaties 
waarin emoties worden weergegeven.                                                                                           
Spreken: over situaties waarbij de juiste emoties worden 
weergegeven.                                                                               
Schrijven: tekst schrijven van 40 tot 50 woorden waarin 
emoties worden weergegeven.

Paper 1 Luisterexamen                           
tekst schrijven waarin emoties worden 
weergegeven

Zebra boek 2                                    
Les 19.1                     
CD 2                       
basisgrammatica 

8 Herhaling les 16, 17 en 18 Studenten voorbereiden op de toetsweek.
Outline les 16, 17 
en 18

9 End of term 3 exam                 Paper 2 Lezen en Paper 4 schrijven
Zebra boek 2 les 
16, 17 en 18
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