
Hallo!
Nederlands op het 

Markland College Zevenbergen



Waarom is Nederlands 

belangrijk?

● 23 miljoen mensen spreken het Nederlands als moedertaal.

● Nederlands is één van de veertig meest gesproken talen in de wereld.

● In Europa staat het Nederlands op de 8e plaats ( van de 24 talen)



Nederlands in de onderbouw

We maken gebruik van het boek én de online versie van 

Nieuw Nederlands, 6e editie



Leesvaardigheid

Hierbij werken we aan leesbegrip, houden we de actualiteiten bij, breiden we de 

woordenschat uit én zorgen we voor leesplezier.



Schrijfvaardigheid

Dit is enorm goed voor je creatieve ontwikkeling en voor je deelname aan de 

maatschappij.



Taalverzorging

Grammatica

Spelling

Formuleren

Hierbij helpen we je om zinnen goed te 

formuleren en woorden correct te spellen.



Woordenschat

Je leert van steeds meer woorden en uitdrukkingen de betekenis kennen. 

Dat is handig om jezelf goed uit te drukken en deel te nemen aan verschillende 

gesprekken.



Spreekvaardigheid

Je leert voor de klas te spreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over jezelf, een 

actualiteit of een maatschappelijke onderwerp.





Nederlands in de bovenbouw

Het vak heet dan Nederlandse taal en literatuur. We gebruiken voor deze lessen

Nieuw Nederlands, 6e editie. 



Leesvaardigheid

Hierbij bespreken we complexere teksten en artikelen uit NRC, Volkskrant en 

de Groene Amsterdammer.



Schrijfvaardigheid

In de bovenbouw schrijf je verschillende artikelen waaronder een beschouwing en een 

betogend essay. Bovendien maak je jouw eigen tijdschrift.



Taalverzorging

Zinsbouw

Stijl

Spelling

Hierbij krijg je les in de correcte opmaak van 

zinnen, gericht op grotere stukken tekst.



Spreekvaardigheid

Je gaat debatteren of je houdt een betoog of uiteenzetting over een 

onderwerp uit de taalbeschouwing of historische letterkunde.



Literatuur

Je maakt kennis met de historische en moderne letterkunde. Natuurlijk komt 

ook de literatuurgeschiedenis uitvoerig aan bod.



Argumentatieleer

Je leert argumentatiestructuren en –schema’s te herkennen, drogredenen te vinden 

en gedegen betogen op te bouwen.




