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Jaarprogramma en voorbeeldplanning Blink Nederlands 
 
Jaarprogramma 
Het jaarprogramma van Blink Nederlands leerjaar 4 havo/vwo bestaat uit vier modules en drie 
minicursussen. Daarnaast kun je gebruik maken van het materiaal uit het Handboek communicatie – 
taal – literatuur en de Tekstenbox, of van eigen materiaal. 

 

 
 

 
* de minicursus Citeren en parafraseren verschijnt in de loop van het jaar. 
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Overzicht van de modules in de lesomgeving 
In dit vroegstartjaar krijgen alle modules die in het vorige schooljaar ontwikkeld en getest zijn een 
verbeterslag of ze hebben die inmiddels gekregen. 

• Nieuw: de korte startmodule Scheldwoorden (al gepubliceerd) 
• Binnenkort beschikbaar: de herziene versie van Het merk ik© (eind september) 
• De modules uit 21/22, Begin van het einde (thema: toekomst) en Tegenpolen? (thema 

gender en genderdiversiteit). (Nu beschikbaar, herziening volgt later dit schooljaar). 
• De minicursussen Publieksgericht communiceren en Samenvatten. (Nu beschikbaar, 

herziening volgt later dit schooljaar). 
• In de loop van het schooljaar verschijnt een nieuwe minicursus Citeren en parafraseren. 

 
In de herziening van het materiaal – met dank aan alle scholen die meededen aan een vorm van co-
creatie – voeren we een aantal verbeteringen door: 

• Er is een korte startmodule Scheldwoorden ontwikkeld die maakt dat leerlingen en docent 
elkaar al doende vast leren kennen, zodat de module over het thema ‘identiteit’ - Het merk 
ik© - beter tot zijn recht komt. 

• De leerlingomgeving bevat nu alle opdrachten, bronnen en instructies én is de plek waar 
leerlingen hun uitwerkingen bewaren.  

• Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op gebied van structuur en inhoud in allerlei 
blokken. 

 
Voorbeeldplanning periode 1 en 2 voor schooljaar 2022-2023  
Op de laatste pagina van dit document vind je een voorbeeldplanning voor periode 1 en 2. Deze 
planning is bedoeld als een handvat om je eigen programma vast te stellen.  Hoe de modules, 
minicursussen en andere onderdelen te verdelen over de lessen en periodes op jouw school is 
afhankelijk van de omvang en het aantal lesuren per periode.  
 

• Bij een 50-minutenrooster zul je meer in losse stappen werken (of een blokuur benutten), bij 
lessen van 60 minuten en langer kun je grotere gehelen aanpakken.  

• De blokken hebben niet een vaste, noodzakelijke volgorde. Kies de volgorde die past bij je 
klas, bij jullie opvatting of laat blokken vervallen. De aanduidingen ‘adviesblok’ en 
‘keuzeblok’ zijn hierbij behulpzaam. Alle blokken dragen op hun eigen manier bij aan de 
eindopdracht.  

• We gaan uit van vier periodes per schooljaar, maar iets vergelijkbaars geldt natuurlijk voor 
scholen met drie periodes.  

• De tijd die je besteedt aan een module kan variëren: is afhankelijk van de blokken die je 
kiest/niet kiest.  We reserveren in deze planning 7/8 weken (m.u.v. de startmodule). 

• Daarnaast zijn er losse componenten die je in kunt zetten in de keuzeweken. De keuzeweken 
kun je natuurlijk eenvoudig verplaatsen, afhankelijk van het programma op school. 

• Materiaal voor de keuzeweken: 
- werken met de  artikelen en korte verhalen uit de tekstenbox 
- werken met minicursussen 
- werken met eigen literatuurprogramma 
- werken aan literatuur met de lessuggesties uit de module (bij literatuurgeschiedenis.org) 
- werken met eigen thema’s/projecten 
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Periode 1 

wk 1 22/8 Eigen programma opstartweek 
wk 2 29/8 Eigen programma opstartweek 
wk 3 5/9 Startmodule ‘Scheldwoorden’  

 
 

wk 4 12/9  
 

 

wk 5 19/9 Afsluiting ‘Scheldwoorden’: klein onderzoek (formatief) 
 

 

wk 6 26/9 Module 1 Het merk ik© 
 

Start (vanaf 26 /9) 

wk 7 3/10  
 

Selectie uit blokken 

wk 8 10/10  
 

Selectie uit blokken 

wk 9 24/10  
 

Selectie uit blokken 

wk 10 31/10  
 

Selectie uit blokken 

wk 11 31/10 Leestoets thema ‘identiteit’ bij module 1* Toetsweek 
 *In deze periode is ook de herfstvakantie (vakantiespreiding) De leestoets kan als nulmeting (formatief) worden ingezet, 
maar ook als toets om periode 1 af te sluiten. De afsluiting met de eindopdracht vindt dan plaats gedurende periode 2 
 
Periode 2 

wk 1 7/11 Vervolg Het merk ik© 
 

Selectie uit blokken 

wk 2 14/11  
 

Selectie uit blokken 

wk 3 21/11 Afsluiting Het merk ik©: egodocument / spoken word 
 

 

wk 4 28/11 Keuzeweek Bijv. minicursus 
Publiekgericht 
communiceren 

wk 5 5/12 Keuzeweek 
 

Bijv. minicursus 
Publiekgericht 
communiceren 

wk 6 12/12 Module 2 Begin van het einde 
 

Start 

wk 7 19/12  
 

Selectie uit blokken 

wk 8 9/1  
 

Selectie uit blokken 

wk 9 16/1  
 

Selectie uit blokken 

wk 10 23/1  
 

Selectie uit blokken 

wk 11 30/1 Leestoets thema ‘toekomst’ Toetsweek 
Periode 2 kun je afsluiten met een leestoets, de afsluiting met eindopdracht valt dan in periode 3. 
In deze periode vallen twee weken kerstvakantie. 
 


