Nieuw Nederlands werkt aan de toekomst: schooljaar 2023-2024
We blijven in ontwikkeling: we gaan onze methodes Nederlands en Literatuur integreren tot de 7e editie
van Nieuw Nederlands. Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen met het nieuwe materiaal werken.
Met de 7e editie FLEX krijgen leerlingen jaarlijks een nieuw boek en online licentie. Om ervoor te
zorgen dat de methode actueel blijft, zullen we regelmatig updates doen – zeker wanneer er een nieuw
examenprogramma komt. Zo beschik je altijd over het nieuwste materiaal. Stap je volgende schooljaar al
over op de 6e editie? Dan ga je automatisch over op de nieuwe editie.
Beschikbaarheid:
4 havo, 4 vwo (schooljaar 23/24)
5 havo, 5 vwo (schooljaar 24/25)
6 vwo (schooljaar 25/26)
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Nederlands is meer dan lezen en schrijven
Er is zoveel eigen aan het vak Nederlands. Daarom krijgen taal en literatuur een belangrijke plek.
In de cursus Taalkwesties onderzoeken en presenteren leerlingen het antwoord op taalvragen, zoals
Hoe werkt framing? of Lees je beter van een scherm of papier? De relevantie van het vak komt ook
terug in de cursus Literatuur, waarin hedendaagse ‘echoteksten’ de historische literatuur kleur
geven. Vakinhoud kan ook op andere plekken. Wat denk je van een romanfragment in de cursus
Formuleren?
Maar leesvaardigheid is wel heel belangrijk!
Kritisch leren denken, minder ‘traditionele’ vragen, meer rijke teksten. Dat maakt lezen relevant
en interessant. Variatie in tekstsoorten is belangrijk: van een forumreactie tot podcast tot
wetenschappelijk artikel, alle tekstsoorten komen aan bod. Daar hoort ook de transfer naar luisterén schrijfvaardigheid bij. Door vragen te stellen waarin vaardigheden zoals evalueren, reflecteren
en schematiseren aan bod komen, leren leerlingen meningen en complexe informatie te ordenen.
Bronnen verwerken tot een eindproduct
Nieuw zijn de dossiers. In elk dossier komen verschillende soorten bronnen – met verschillende
perspectieven – over hetzelfde onderwerp aan bod. Die rijke teksten dienen als startpunt voor
een grote eindopdracht op het gebied van schrijf- of spreekvaardigheid. Bijvoorbeeld: het dossier
Energie bevat keuze uit de eindopdrachten betoog, debat, infographic en presentatie; het dossier
Culturele identiteit bevat keuze uit creatief schrijven, leeskring, column en beschouwing.
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