
 

 

Datum:     29 januari 2016 
Betreft:     tentamens Nederlands 
Kenmerk: 15074/BRR 
 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

In de afgelopen periode heb ik uw zoon/dochter voorbereid op het tentamen Nederlands, dat zal 

plaatsvinden op dinsdag 2 februari aanstaande. 

Door middel van deze brief wil ik u erop wijzen dat u de leerstof die uw zoon/dochter voor dit 

tentamen moet beheersen, kunt vinden op Magister bij de studiewijzer Nederlands.  

Tijdens het tentamen T4 zal uw kind een zakelijke brief moeten schrijven op de computer. We 

hebben ter voorbereiding hierop in het computerlokaal een aantal brieven geoefend. Uw 

zoon/dochter heeft persoonlijke feedback gekregen op de brieven die hij/zij via de ELO –onze 

elektronische leeromgeving op Magister – heeft ingeleverd. Daarnaast heb ik hem/haar een blad met 

laatste tips gegeven tijdens de les van maandag 25 januari. Omdat deze tips geënt zijn op de brieven 

van klas 4Mc, is dit blad niet terug te vinden op de ELO.  Uw kind heeft deze tips op een blaadje 

uitgedeeld gekregen. Dit blad is eveneens als bijlage bij de mail, die ik op maandag 25 januari naar 

hen toegestuurd heb, te vinden. Wellicht kunt u hen nog eens op dit blad en op de studiewijzer 

attenderen?  

Op 28 maart begint de laatste tentamenweek. Tijdens deze tentamenperiode zal bij het vak 

Nederlands het fictiedossier centraal staan. Tijdens dit mondelinge tentamen worden er vragen 

gesteld over de vijf boeken die u kind gelezen heeft en de film die we klassikaal bekeken hebben. Ter 

voorbereiding hierop levert uw kind een fictiedossier in. In dit fictiedossier moet een zestal verslagen 

opgenomen zijn, twee die uw kind in de derde klas gemaakt heeft, de overige vier zijn in de 

afgelopen maanden in de les gemaakt. Ik wil u vragen uw kind eraan te herinneren dat dit dossier 

geprint én in een mapje op 14 maart ingeleverd dient te zijn. 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de twee aankomende tentamens. Want net als 

u, gun ik uw kind een mooi cijfer voor het vak Nederlands.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rina ten Broek 

docente Nederlands 

 


