
Guten Tag!
Duits op het 

Markland College Zevenbergen



Deutsch macht Spaß!!



Duits op onze school

Duits krijg je op onze school pas in de tweede klas. 

Op het vmbo krijgt iedereen in de tweede klas en op het havo en vwo in 

de tweede en derde klas Duits. Daarna kun je het kiezen. 



Het boek dat wij gebruiken

We werken met de methode Na klar! Max van Malmberg. Er zijn aparte edities voor 

vmbo/kgt, havo/vwo en vwo/gym. De methode is ook digitaal te gebruiken. 

Bij deze methode komen alle vaardigheden in voldoende mate aan bod! 



Welke onderwerpen krijgen we?

De methode staat dicht bij de leerlingen. 

Het boek bevat onderwerpen/thema’s over alles, wat leerlingen in hun eigen 

wereld ook tegenkomen: muziek maken, problemen op school, sporten, 

verliefd zijn, ruzie maken, op vakantie gaan enz. 



Welke onderwerpen krijgen we?

Tijdens alle leerjaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de 4 

vaardigheden.

● Schrijven

● Spreken

● Luisteren

● Lezen



Schrijven en spreken

Schrijfvaardigheid 

Hierbij zul je een brief of een opstel leren schrijven. Ook zul je in staat zijn om een 

bericht te versturen per e-mail. 

Spreekvaardigheid 

Je zult gesprekjes voeren met medeleerlingen en met je leraar. In klas 4 kun je ook in 

contact komen met ‘echte’ Duits sprekenden, bijvoorbeeld door de excursies naar 

Aachen of Köln en de meerdaagse reis naar Berlin. 



Alvast een beetje oefenen!



Luisteren en lezen

Luistervaardigheid 

Hierbij zul je interviews, radio- en televisieprogramma’s, songteksten e.d. aangeboden 

krijgen. Dus ook vaak kijken en luisteren tegelijk!

Leesvaardigheid 

Dit onderdeel bestaat uit het lezen van leuke teksten uit de methode Na klar!, van 

artikelen uit krant of tijdschrift, maar natuurlijk ook uit het lezen van boeken. Je zult 

zelf ontdekken wat jij leuk vindt om te lezen. 





Vanaf klas 3 extra Duits

Op het Marklandcollege kun je vanaf klas 3 extra lessen Duits volgen, naast de 

gewone lessen. Je wordt dan nog beter in deze taal en het levert je een extra 

diploma op. Dat kan heel nuttig zijn voor je verdere studie of beroep! Dit doen we in 

samenwerking met het internationaal erkende Goethe-Instituut.






