AFVINKLIJST 4/5 HAVO
Naam:
•
•

Klas:

Let op! Je mag alleen literaire boeken lezen. Overleg met je docent.
Zie verder de Richtlijnen Leesdossier hieronder.
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Richtlijnen leesdossier 4/5 havo
In je eindexamenjaar moet je een mondeling schoolexamen afleggen over de acht boeken
die je in 4 en 5 havo hebt gelezen. Aan die boeken stellen wij enkele eisen:
• Het moeten van oorsprong Nederlandstalige boeken zijn. Vertaald werk is dus niet
toegestaan.
• De boeken vanaf 1945 kun je kiezen uit de boekenlijst van onze school.
Je kunt deze lijst vinden op www.theresialyceum.nl-> OLC -> literatuurlijsten of via
de link: https://theresialyceum.auralibrary.nl/auraicx.aspx
Over andere boeken: overleg altijd met je docent Nederlands.
• Vraag voordat je boeken gaat lezen je docent(e) of een boek wel op je lijst mag.
Je moet voor de boekenlijst boeken uit verschillende periodes lezen.
• 1880 - 1945: een werk
• 1945 - 1980: twee werken
• 1980 - heden: vier werken
• + drie gedichten uit de poëziebundel HAVO (wordt door school verstrekt.)

In 5 HAVO moet je je complete leesdossier inleveren. Dit dossier omvat:
• Een snelhechter met daarin:
• Jouw afvinklijst. Deze lijst is voor een gedeelte al ingevuld door de sectie
Nederlands. Per leerjaar staat vermeld uit welke periode je een boek moet hebben
gelezen. Je moet je aan deze indeling houden. De afvinklijst vul je verder zelf
helemaal in.
• De leesautobiografie. Deze schrijf je aan het begin van de vierde klas. De
leesautobiografie is een verslag van de ontwikkeling van jezelf als lezer tot nu toe.
• Een balansverslag. Dit verslag schrijf je in de vijfde klas als je de hele lijst hebt
gelezen. Je maakt de balans op van twee jaar “lezen voor je lijst”. Je beschrijft
onder andere wat lezen voor jou heeft betekend, wat je geleerd hebt. Ben je verder
gekomen in je kennis en in je leesvaardigheid van literaire teksten (o.a. romans en
gedichten)? Wat vond je leuk, boeiend of interessant en wat niet?
Tips:
• Het is verstandig om van elk boek de volgende zaken te noteren of uit te werken
ter voorbereiding op je literatuurmondeling in klas 5: 1. Zakelijke gegevens,
2. Korte inhoud, 3. Uitgebreide mening. Daarnaast moet je goede
achtergrondinformatie over je boek (en de schrijver) opzoeken (artikelen,
recensies). Bewaar deze informatie in een aparte snelhechter (niet in je
leesdossier!).
• Besef dat je leesdossier een zelfstandige aanpak vereist. Anders dan bij je
huiswerk veronderstellen we dat je in de loop van deze twee jaar vooral zelf je
activiteiten en de voortgang daarvan bewaakt!
Voor inspiratie voor boeken: zie www.lezenvoordelijst.nl en www.leesadviezen.nl

