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Aardrijkskunde 
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Biologie 

 
Week: 15 
Leerjaar: HGL 1 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
Module Planten (fotosynthese)  
Cellen van dichtbij  
Waar kun je het vinden?  
Learning Portal (uitleg in de online les + PowerPoint in de Learning Portal bij introductie) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?   
Vrijdag 10 april inleveren in het Word document die je naar je coach mailt 
 
Week: 16 
Leerjaar: HGL 1 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken? 
Module Planten (fotosynthese) 
Fotosynthese 
Waar kun je het vinden? 
Learning Portal (uitleg in de online les + PowerPoint in de Learning Portal bij introductie) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 17 april inleveren in het Word document die je naar je coach mailt 
 
Week: 19 
Leerjaar: HGL 1 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken? 
Module Planten (fotosynthese) 
Planten nader bekeken 
Opname, transport en opslag 
Waar kun je het vinden? 
Learning Portal (uitleg in de online les + PowerPoint in de Learning Portal bij introductie) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 8 mei inleveren in het Word document die je naar je coach mailt  
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Economie 

 
Week: 15 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Periodedoel: Alles draait om geld Werkdoel: Waarom is er geld? 
Deze opdracht moet! 
Creatieve opdracht 
Deze opdracht kunnen je verder helpen. Zijn niet verplicht. 
PP Waarom is er geld? 
Hoe is geld ontstaan? 
Wat zijn de functies van geld? 
Beschrijf het ontstaan en de functies van geld. 
Wat is het verschil tussen chartaal en giraal geld? 
Waar kun je het vinden?  
In het portaal, het staat gewoon ingepland bij week 15.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Don 9-4-2020 (vrijdag is het goede vrijdag) In het document bij je coach 
 
Week: 16 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Periodedoel: Alles draait om geld Werkdoel: Wat is de functie van banken? 
Deze opdrachten moeten! 
Beschrijf de taken van banken en ECB. 
Rekenen: Oefen met percentages 
Deze opdracht kunnen je verder helpen. Zijn niet verplicht. 
Wat doet de bank met je spaargeld? 
Wat doet een bank? 
Hoe werkt het eurosysteem? 
Rekenen: Hoe werken verhoudingen? 
Waar kun je het vinden?  
In het portaal, het staat gewoon ingepland bij week 16.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vrij 17-4-2020 In het document bij je coach 
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Engels 
Week: 15 
Leerjaar: 1MAVO & 1HGL 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Periodedoel = step 7 “Around the world” 
Werkdoel = Message in a bottle  
  Getting around online 
  Start on : Scrapbooking 
   
Waar kun je het vinden?  
Learning portal – Engels trede 7 “Around the world” – presentatie – Bronnen en oefeningen – 
information week 14 & 15 : 

 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Op het word-document voor je coach - mail donderdag 9 april 
 
 
Week: 16 
Leerjaar: 1MAVO & 1HGL 
Vak:  Engels 
Wat moet je maken?  
Periodedoel = step 7 “Around the world” 
Werkdoel = How do you feel? 
  Let’s talk together 
  Scrapbooking 
 
Waar kun je het vinden?  
Learning portal – Engels trede 7 “Around the world” – presentatie – Bronnen en oefeningen – 
information week 14 & 15 : 

 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Op het word-document voor je coach - mail vrijdag 16 april 

 

Week: 19 
Leerjaar: 1MAVO & 1HGL 
Vak:  ENGELS 
Wat moet je maken?  
Periodedoel = step 7 “Around the world” 
Werkdoel = Finish : Scrapbooking 
   
Waar kun je het vinden?  
Learning portal – Engels trede 7 “Around the world” – presentatie – Bronnen en oefeningen – 
information week 14 & 15 : 

 
 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Op het word-document voor je coach - mail vrijdag 8 mei 
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Frans 

 
Week: 15 
Leerjaar: 1 HGL 
Vak: Frans 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Van trede 6 de mini-treetjes: les jours de la semaine, ton emploie du temps en plan d’école. 
Je maakt, luistert en bekijkt alle oefeningen. Hou er ook je woordenlijst bij 
Waar kun je het vinden? 
In de learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
10 april en inleveren in een word-document 
 
Week: 16 
Leerjaar: 1 HGL 
Vak: Frans 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Van trede 6 maak, lees, luister, bekijk alle oefeningen van de mini-trede La journée d’un 
collégien 
Waar kun je het vinden? 
In de learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
17 april en inleveren in een word-document 
 
Week: 19 
Leerjaar: 1 HGL 
Vak: Frans 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Trede 6 leren de woordenlijst van trede 6  
Waar kun je het vinden? 
In learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Na de meivakantie als weer misschien weer naar school kunnen een so 
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Geschiedenis 
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Kv1 

 

Week: 15 
Leerjaar: 1 MAVO en HGL 
Vak: Kunstvakken 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel  > Periodedoel Stilleven, opdracht 2 
Waar kun je het vinden?  
Op het portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vrijdag 9 april, een foto van het stilleven en jouw tekening in het Word document bij je coach  
 
Week: 16 
Leerjaar: 1 MAVO en HGL 
Vak: Kunstvakken 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel  > Periodedoel Maskers 
Waar kun je het vinden?  
Op het portal staat de ppt 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Wk 19 > 8 mei inleveren: Foto van je masker met het verslag  
 
Week: 19 
Leerjaar: 1 MAVO en HGL 
Vak: Kunstvakken 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel  > Periodedoel Maskers 
Waar kun je het vinden?  
Op het portal staat de ppt 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
8 mei inleveren: Foto van je masker met het verslag  
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Lichamelijke opvoeding 

 

Week: 15 
Leerjaar: MAVO & HGL 1,2,3 
Vak: LO 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Minimaal 2 sportactiviteiten in de week naar keuze 
Waar kun je het vinden? 
Keuze uit de activiteiten op de Learning Portal (klassen BENF op som) of eigen 
sportactiviteiten 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Iedere week minimaal 2 activiteiten met een foto in sportkleding als bewijs in het huiswerk 
bestand.  
 
Week: 16 
Leerjaar: MAVO & HGL 1,2,3 
Vak: LO 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Minimaal 2 sportactiviteiten in de week naar keuze 
Waar kun je het vinden? 
Keuze uit de activiteiten op de Learning Portal (klassen BENF op som) of eigen 
sportactiviteiten 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Iedere week minimaal 2 activiteiten met een foto in sportkleding als bewijs in het huiswerk 
bestand.  
 
Week: 19 
Leerjaar: MAVO & HGL 1,2,3 
Vak: LO 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Minimaal 2 sportactiviteiten in de week naar keuze 
Waar kun je het vinden? 
Keuze uit de activiteiten op de Learning Portal (klassen BENF op som) of eigen 
sportactiviteiten 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Iedere week minimaal 2 activiteiten met een foto in sportkleding als bewijs in het huiswerk 
bestand.  
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Nederlands 
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O&O 
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PSO 
 

Week: 15 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: PSO 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Opdrachten week 15 → flyer 
Waar kun je het vinden? 
Op 3 april is er een mail naar je somtoday account gestuurd met als onderwerp PSO 
onderwijs op afstand week 15 en 16. Hierin staan als bijlage de PowerPoints. In de 
PowerPoints staan de opdrachten die je maakt. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
10 april lever je je flyer in in de inlevermap op SomToday. 
 
 
Week: 16 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: PSO 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Opdrachten week 16 → interesses  
Waar kun je het vinden? 
Op 3 april is er een mail naar je somtoday account gestuurd met als onderwerp PSO 
onderwijs op afstand week 15 en 16. Hierin staan als bijlage de PowerPoints. In de 
PowerPoints staan de opdrachten die je maakt. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Sla je werk op voor het periode D verslag. Dit verslag wordt 12 juni ingeleverd via de 
inlevermap op SomToday 
 
 
Week: 19 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: PSO 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Opdrachten week 19 → industrialisatie   
Waar kun je het vinden? 
Op 4 mei is er een mail naar je somtoday account gestuurd met als onderwerp PSO 
onderwijs op afstand week 19. Hierin staan als bijlage de PowerPoints. In de PowerPoints 
staan de opdrachten die je maakt. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Sla je werk op voor het periode D verslag. Dit verslag wordt 12 juni ingeleverd via de 
inlevermap op SomToday 
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Wiskunde 
 

Week: 15 
Leerjaar: HGL leerjaar 1   
Vak: Wiskunde  
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:   
Alle Diagnostische Oefeningen van Trede 8, dus van elk blokje.   
Heb je deze al gemaakt dan kan je leren voor de toets.  
Donderdag 9 april toets trede 8 via socrative. Meer informatie volgt in de les/mail. 
Waar kun je het vinden?  
Learning Portal Trede 8  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Foto’s van de oefeningen in het schrift, in het huiswerk bestand.  
  
Week: 16  
Leerjaar: HGL leerjaar 1  
Vak: Wiskunde  
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:   
Trede 9: Maken werkdoelen 9.1.1 Gewicht, 9.1.2 Tijd 9.1.3 Lengte en 9.1.4 Snelheid 
 Waar kun je het vinden?  
Learning Portal onder trede 9  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Maak de opgaven in je schrift en maak foto’s van je schrift. Inleveren in het 
huiswerkdocument bij je coach.  
  
Week: 19 
Leerjaar: HGL leerjaar 1  
Vak: Wiskunde  
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:   
Trede 9: Maken werkdoelen 9.1.5 Vuistregels, 9.2.1 Omtrek, 9.2.2 Oppervlakte en 9.2.3 
oppervlaktes van vlakke figuren. 
Waar kun je het vinden?  
Learning Portal onder trede 9  
 Wanneer en hoe moet je het inleveren?  

Maak de opgaven in je schrift en maak foto’s van je schrift. Inleveren in het 

huiswerkdocument bij je coach.  

 


