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Broeckland College 
Vak:  Engels 
Leerweg: Theoretische Leerweg 
Methode: All Right Max 
Cursus: 2022– 2023 

 
Periode Eindtermen 

Wat moet je kennen en kunnen? 
Inhoud onderwijsprogramma 
Wat ga je hiervoor doen? 

Toetsvorm en duur 
 

Magister 
code 

Herkansen 
Ja/nee 

Weging 
 

zesde 
periode 

Kunnen: 
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden 
MVT/K/4 Leesvaardigheid 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 
 
Je kunt: 

- communiceren en samenwerken 

- informatie opzoeken, verwerken en presenteren 
(K2/K4). 

- leesstrategieën toepassen (K3) 
- teksten met elkaar vergelijken (K4) 
- mondelinge informatie geven  
- een onderwerp of gebeurtenis mondeling beschrijven 

(heden, uit het verleden en in de toekomst (K6). 
 
Kennen:  

- Je  weet waarom de Engelse taal belangrijk is in de 
maatschappij (K1). 

- Je kent de woordenschat en de uitdrukkingen die bij het 
onderwerp horen. 

- Je kent de grammaticaregels van de Present Simple, de 
Past Simple en de Future. 

Mondelinge presentatie 
Tijdens dit SE wordt getoetst 
of je een Engelstalige 
presentatie kunt geven en 
vragen kunt beantwoorden in 
het Engels. 
 
De leerlingen bereiden een 
gesprek voor aan de hand van 
een powerpoint of een 
(digitale) collage. 
 
Onderwerp  
(vervolg)opleiding en stage 
 
Materiaal 
Methode, reader en losse 
opdrachten 
 
Oefenen 
Ter voorbereiding op het 
schoolexamen behandelen we 
de reader en gedeeltes uit de 
methode en oefenen we met 

Mondelinge 
presentatie tijdens de 
toetsweek. 
 
Duur 
10 minuten 
 
Inleveren  
collage of powerpoint  
vóór de toetsweek.  
 
Indien het eindproduct 
niet op de uiterlijke 
inleverdatum wordt 
ingestuurd bij de 
opdrachten in 
Magister, gaat er per 
dag 0,5 pt van het 
cijfer af met een 
maximum van 4 
punten. 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee 
 
 
 
 

4 
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het beschrijven van 
gebeurtenissen. 

zevende 
periode 

Kunnen:    
MVT/K/2 Basisvaardigheden 
MVT/K/3 Leervaardigheden 
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 

 
Je kunt: 

- schrijfstrategieën toepassen (K3) 
- onderwerpen, gebeurtenissen en persoonlijke 

ervaringen beschrijven (heden, verleden en toekomst) 
(K6) in zinnen die met elkaar verbonden zijn 

- de grammaticaregels voor heden, verleden en toekomst 
toepassen 

- een formulier invullen. 
 
Kennen:  
Je kent de woordenschat en de uitdrukkingen die bij het 
onderwerp horen. 
Je kent de grammaticaregels van de Present Simple, de Past 
Simple en de Future. 
 

Schrijfvaardigheid 
Tijdens dit SE wordt de 
schrijfvaardigheid getoetst aan 
de hand van een sollicitatie 
brief en het invullen van een 
formulier. 
 
Materiaal 
Methode AllRight! 
Reader That’s Right 
Woordenschat 
 
Oefenen 
Ter voorbereiding op het 
examen behandelen we 
gedeelten uit de methode en 
oefenen we met het 
beschrijven van 
gebeurtenissen, het schrijven 
van e-mails en met het 
invullen van formulieren. 

Schriftelijk 
100 minuten 

Q 
 
 
 
 
 

Ja 6 

achtste 
periode 

Kunnen:  
MVT/K/4 Leesvaardigheid 

- Je kunt aangeven welke informatie een tekst bevat. 
- Je kunt de hoofdgedachte van een (tekst)gedeelte 

aangeven.  
- Je kunt de belangrijke elementen in een tekst 

aangeven. 
 
Kennen:  

- Woordenlijsten 
- Signaalwoorden 

Leesvaardigheid 
Tijdens dit SE wordt getoetst 
of je Engelstalige teksten 
begrijpt. 
 
Materiaal 
CITO-programma 
Examenbundel 
All Right! 
Losse teksten  
 

Schriftelijk 
100 minuten 
 
 

R 
 
 

Ja 8 
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- Grammatica  
 

 
 

Oefenen 
Ter voorbereiding op het 
examen behandelen we 
gedeelten uit de methode.  
Je leest teksten uit de 
examenbundel om 
leestechnieken onder de knie 
te krijgen en je woordenschat 
te vergroten. 
 

negende 
periode 

Kunnen:   
MVT/K/5 Kijk- en luistervaardigheid 

- Je kunt aangeven welke informatie een tekst bevat. 
- Je kunt de hoofdgedachte van een (tekst)gedeelte 

aangeven.  
- Je kunt de belangrijke elementen in een tekst 

aangeven. 
 

Kennen 
- woordenlijsten 
- kijk- en luisterstrategieën  
 

Kijk- en luistervaardigheid 
Tijdens dit SE wordt getoetst 
of je Engelstalige audio- en 
videofragmenten begrijpt. 
 
Oefenen 
Je oefent met kijk- en 
luisterfragmenten uit de 
methode en je maakt 
tussendoor CITO-
oefenexamens. 
 

Digitaal 
100 minuten 
 
 

S 
 
 

Ja 8 
 
 
 

Berekening: (M*4 + P*4 + Q*6 + R*8 + S*8)/30  = eindcijfer schoolexamen Engels 

 
 


