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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 3  

 

 

Vinkeveen, 18 maart 2015  

 

 

Betreft: PTA Duits 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,  

 

Op maandag 23 maart begint de tweede PTA-week voor de leerlingen van mavo-3. Er zal 

in deze week ook een toets Duits worden gegeven. De stof van deze toets wordt 

aangepast aan de situatie, aangezien de geplande toetsen volgens het PTA-boekje niet 

haalbaar zijn. In de PTA-week wordt een SO gegeven en op een later moment wordt de 

stof van het PTA alsnog getoetst. U ontvangt hierover van ons ook weer schriftelijk 

bericht. 

 

De te leren stof is in de les al aan de leerlingen meegedeeld, en hierbij ontvangt u de 

leerstof ook schriftelijk.  

 

Te leren stof voor SO in PTA week M3 :  

 

Tekstboek pagina 54:  2,3 en 4  

Pagina 55: 5 

 

Info bij 2 en 3 : leer de woordjes van Duits naar Nederlands 

 

Info bij 4:  Je moet de modale werkwoorden kunnen a; vertalen, b: vervoegen (dus alle 

vormen kunnen invullen) Opdrachten zouden kunnen zijn een niet complete tabel 

invullen en ontbrekende werkwoorden in een zin kunnen invullen. Voorbeeldzinnen staan 

onder de tabel bij 4.  

LET OP: kijk goed naar de functie van een modaal hulpwerkwoord! Mogelijkheid, 

noodzakelijkheid, wenselijkheid….  

 

Info bij 5: Leer de zinnen Nederlands – Duits. Opdracht zou kunnen zijn: vertalen van 

zinnen, of ontbrekende woorden invullen.  

Verder zou er in het SO een leestekst kunnen komen die betrekking heeft op het 

hoofdstuk. Hierbij horen dan een aantal (meerkeuze)vragen. 

In de lessen deelt de docent deze week nog een stencil uit met heel veel oefeningen 

betreffende het modale werkwoord. De antwoorden komen op Magister zodat leerlingen 

(en ouders)  het gemaakte werk kunnen bekijken en verbeteren.  

 

Ik hoop u zo voldoende ingelicht te hebben.  Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan 

contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College  

 

 

Hildy van Anken, 

teamleider 
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