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Aardrijkskunde 
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Biologie 

 

Week: 15 
Leerjaar: 3 mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
Werkdoel: de huid 
Bekijk hoe de huid is opgebouwd 

Informatie: filmpje bekijken 
Oefening 1 t/m 8 maken 

Lees de tekst en maak alle opdrachten over de huid 
Klik op KB: de huid → lezen 
Maken examenvragen 1, 14 en 7 in word 

Werkdoel: de zintuigen in de huid, neus en tong 
Ontdek welke zintuigen in de huid voorkomen. 

Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1 t/m 6 

Lees de tekst over huidzintuigen en doe alle opdrachten. 
Stap 1: lezen kennisbank: de huid 
Stap 1: Maken vraag 1 t/m 6 

Leer de reukzintuigen en smaakzintuigen kennen. 
Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1 t/m 8 

Samenvatting leerdoelen: 
De huid 
De zintuigen in de huid, neus en tong 

Waar kun je het vinden? 
Learning portal → module prikkels en gedrag → werkpad 
PP’s per werkdoel staan bij de introductie. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 10 april, in het PDF wat naar de coach verstuurd word. 
 
 
Week: 16 
Leerjaar: 3 mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
Werkdoel: het oog 
Ontdek hoe de ogen gebouwd zijn. 

Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1 t/m 8 

Lees de tekst en voer alle opdrachten uit. 
Lezen kennisbank: https://www.studiobiologie.nl/KB1/K11_03/index.html 
Stap 1: test je kennis 
Stap 2: 2 punten = behaald 

Hoe werken de iris en de ooglens? 
Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1 t/m 9 

Ontdek hoe je netvlies is opgebouwd. 
Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1 t/m 6 

Werkdoel: het oor 
Oefen met de bouw en werking van het oor 

https://www.studiobiologie.nl/KB1/K11_03/index.html
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Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1t/m 8 

Meer theorie over het oor 
Lezen kennisbank: https://www.studiobiologie.nl/KB1/K11_02/index.html 
Stap 1: maken 
Stap 2: werkblad downloaden + maken in word 
Stap 3: werkblad downloaden + maken in word (hele zinnen overnemen) 

Samenvatting leerdoelen: 
Het oog 
Het oor 

Waar kun je het vinden? 
Learning portal → module prikkels en gedrag → werkpad 
PP’s per werkdoel staan bij de introductie. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 17 april, in het PDF wat naar de coach verstuurd word. 
 
 
Week: 19 
Leerjaar: 3 mavo 
Vak: biologie 
Wat moet je maken?  
Werkdoel: prikkels 
Wat zijn prikkels en hoe beïnvloeden ze het gedrag? 

Informatie: bekijk de video 
Maken oefening 1 t/m 8 

Samenvatting leerdoel: 
Prikkels 

Waar kun je het vinden? 
Learning portal → module prikkels en gedrag → werkpad 
PP’s per werkdoel staan bij de introductie. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 8 mei, in het PDF wat naar de coach verstuurd word.  

https://www.studiobiologie.nl/KB1/K11_02/index.html
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Duits 

 
Week: 15 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?  

1.) Socrative  
2.) Leren & oefenen voor missie trede 5 onderdeel 4: toets 

Waar kun je het vinden? 
1.) Socrative:  
- Ga naar https://socrative.com/#login  
- Via "Login" klik je op "student login" 
- Room nummer: ONDERDEEL3TREDE5 
- Vul als naam: Je voor & achternaam in + jouw klas + een getal dat de poging 

aangeeft dat je de proeftoets maakt. 
- Ga door totdat je minimaal 50% goed hebt 
2.) Leren: herhaling stof trede 1 t/m 4 + zie PowerPoint 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Socrative: uiterlijk 9 april minimaal 50% goed  
 
 
Week: 16  
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?  

1.) Onderdeel 4 missie trede 5 eindtoets 
2.) Trede 6 werkpad week 1 
3.) Leren woordjes trede 6 

Waar kun je het vinden? 
1.) Eindtoets zie link tijdens de les op afstand 
2.) Trede 6 werkpad week 1 zie Learning Portal 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1.) Toets onderdeel 4 trede 5 tijdens de les op afstand 
2.) Trede 6 werkpad week 1 vlogopdracht ingeleverd uiterlijk 4 mei in som inlevermap 

 
 
Week: 19 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?  

1.) Trede 6 werkpad week 2  
2.) Leren woordjes trede 6 

Waar kun je het vinden? 
- Learning Portal 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Uiterlijk 11 mei werkpad week 2 af  
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Economie 
 

Week: 15 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel: 
Consumenten organisaties + Missie inleveren (samenvatting) 
Waar kun je het vinden?  
Economie stroom 2 consumeren 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Werkdoel consumenten organisatie in document aan de coach op 9-4-2020.   
Samenvatting  inleveren in SOM op: 
2HA : woensdag 8-4 voor 12:00  
2HB : dinsdag 7-4 voor 12:00  
2HC : woensdag 8-4 voor 12:00  
2HD : woensdag 8-4 voor 12:00  
 
Week: 16 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Toets op donderdag 16-4-2020 
Waar kun je het vinden?:  
Quizlet om te oefenen voor de toets +Samenvatting leren + Opdrachten herhalen. Alle 
werkdoelen komen in de toets voor! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?: 
n.v.t. 
 
Week: 19 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Conjuncturele ontwikkelingen + productie verandert. 
Waar kun je het vinden?  
Economie onderbouw 1ste editie, Crisis… een moment van waarheid! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Alles in 1 document naar de coach op 8-5-2020 
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Engels 

 

Week: 15 
Leerjaar: 2 HGL + MAVO 
Vak: Engels  
Wat moet je maken?  
Presentatie afronden trede 14 +  2x leestoets ( 1 oefentoets en 1 echte toets ) 
Waar kun je het vinden?  
Presentatie = de portal / de toets krijg je digitaal van je docent. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Oefentoets – 10 april inleverdocument coach  
Echte toets – Online les (1 uur) in week 15 
Presentatie – Week 15 + 16 (overleg met docent) 
 
Week: 16 
Leerjaar: 2 HGL + MAVO 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Presentatie trede 15 onderdeel 1+2+3 (Listening, Reading, Writing) 
Waar kun je het vinden?  
Presentatie = in de portal = > Future of learning 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
17 april inleverdocument coach 
 
Week: 19 
Leerjaar: 2 HGL + MAVO 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Presentatie trede 15 onderdeel 4 + 5 (speaking + conversation) 
Waar kun je het vinden?  
Presentatie = in de portal = > Future of learning 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Week 19 online videocall met docent 
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Frans 

 
Week: 15 
Leerjaar: 2 HGL/2 mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Periodedoel trede 17 Maak de presentatie (hou hierbij ook je woordenlijst erbij) Bij de video 
ook de oefeningen bij de echte video doen (1-2-3-4-5-6-7-8) Daarna lees je de mail en maak 
je een lijst van 5 personages. (maandag 6 april vragenuurtje via teams) Bekijk vóór de 
vergadering deze taak. 
Waar kun je het vinden? 
In de learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
10 april in een word-document via de mail 
 
Week: 16 
Leerjaar: 2HGL/2 mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Leren de vocabulaire van trede 16 
Waar kun je het vinden? 
In de learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Zelf leren maar als je weer naar school kunnen volgt spoedig een so 
 
Week: 19 
Leerjaar: 2 HGL/2 mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Periodedoel aanmaken voor 26 mei trede 18. Maken de eerste 3 mini-treetjes (mon corps et 
mon visage, être bien dans sa peau en chez le médecin) 
Waar kun je het vinden? 
In de learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
De eerste 3 mini-treetjes inleveren op na de meivakantie 

  



9 
 

Geschiedenis 
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Kv1 

 

Week: 15 
Leerjaar: 2 mavo 
Vak: Kunst 
Wat moet je maken? Fotografie - Opdracht 2 
Waar kun je het vinden? Verzonden via Outlook. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 10 april, word bestand aan coach 
 
Week: 16 
Leerjaar: 2 mavo 
Vak: Kunst 
Wat moet je maken? Fotografie - Opdracht 3 
Waar kun je het vinden? Verzonden via Outlook. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 17 april, word bestand aan coach 
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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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Nsk1 

 

Week 15: 
Leerjaar: 2HA + 2HB 
Vak: NASK1 
Wat moet je maken?  
Hoofdstuk 4 Krachten Paragraaf 3  + opdr. 64  t/m 110 
Waar kun je het vinden? 
Kunskapsskolan 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vragen als foto’s via word document in mail naar coach 
10 april 23u uiterlijk 
 

Week 16: 
Leerjaar: 2HA + 2HB 
Vak: NASK1 
Wat moet je maken?  
Afmaken + nakijken hoofdstuk krachten opdrachten 0 t/m 165 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vragen via word document in mail naar coach 
17 april 23u uiterlijk 
 

  

https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
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O&O 
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Wiskunde 
 

Week: 15 
Leerjaar: HGL 2 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken?  
Afronden trede 26 op rood  
Waar kun je het vinden?  
Learning portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Foto’s naar je coach 

Week: 16 
Leerjaar: HGL 2 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken?  
Socrative toets trede 21 en 26 
Waar kun je het vinden?  
De link wordt nog verspreid  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vrijdag 17 april tussen 13:00 en 14:00 maak je de toets 
 

Week: 19 
Leerjaar: HGL 2 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken?  
Trede 24 opdrachten behorend bij Diagrammen aflezen en tekenen  
Waar kun je het vinden?  
Learning portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uitwerkingen mail je naar je coach 
 


