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Duits 

 
Week: 15 
Leerjaar: 3 mavo & 3Ha, 3Hb en 3Hc 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?  

1.) Trede 15 presentatie: onderdeel ‘’lesen’’ (oefening 1 t/m 15) 
2.) Leren voor de toets (trede 14) => * zie mail SOM voor uitgebreide info 

Waar kun je het vinden? 
1.) Portal => presentatie => onderdeel ‘’lesen’’  
2.) * Mail SOM => onderwerp: Duits week 15, 16 en 17 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1.) Uiterlijk 10 april.  Screenshots in het wekelijkse wordbestand bijhouden 
2.) N.v.t. → Toets moet uiterlijk 17 april gemaakt zijn 

 
Week: 16 
Leerjaar: 3 mavo & 3Ha, 3Hb en 3Hc 
Vak: Duits 
Wat moet je maken? 

1.) Trede 15 presentatie: onderdeel ‘’sprechen’’ (oefening 16 en 17) 
2.) Toets trede 14 Duits (de signaalwoorden + de gebiedende wijs = ook wel imperatief 

genoemd) 
Waar kun je het vinden? 

1.) Portal => presentatie => onderdeel ‘’sprechen’’ 
2.) Portal => presentatie => leeractiviteiten => toets trede 14 (zie in de omschrijving hoe 

je precies te werk gaat in socrative) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

1.) Uiterlijk 17 april. Screenshots in het wekelijkse wordbestand bijhouden 
2.) Uiterlijk 17 april via socrative 
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Economie 
 

Week: 15  
Leerjaar: 3HGL 3HB/C 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Periodedoel: Ec-S2: Inkomsten en uitgaven Werkdoel: Missie 
Missie 
De missie is uitgedeeld en kan je vinden onder missie. Van de dobbelsteen maak je een foto! 
Waar kun je het vinden?  
In het portaal, het staat gewoon ingepland bij week 15.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 2020 om 12.00 uur Via aparte inlevermap in SOM! 
 
Week: 16 
Leerjaar: 3HGL 3HB/C 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Periodedoel: Ec-S2: Milieu Werkdoel: Wat doet de overheid? en Wie kiest voor het collectief 
belang? 
Waar oefening bij staat moet je maken! 
Wat doet de overheid? 
Welke taken heeft de overheid? → Herhalen 
Beschrijf de invloed van de overheid op externe effecten. → oefening 
Wat zijn private en maatschappelijke kosten? → Video 
Welke informatie geeft de overheid over het milieu? → oefening 
Ontdek hoe de overheid kostenverhogend ingrijpt. → oefening 
Welke wetten en regels zijn er voor het milieu? → oefening 
Beschrijf verschillende milieuproblemen in de stad en op het platteland → oefening 
Ontdek wat de Europese Unie doet. → oefening 
Wie kiest voor het collectief belang? 
PP Wie kiest voor het collectief belang? → PP 
Herhaal collectief en individueel belang (Module: Alles draait om geld) → oefening 
Waarom produceert de overheid collectieve goederen? → oefening 
Beschrijf voorbeelden van meeliften. → oefening 
Beschrijf voorbeelden van zelfbinding → oefening 
Beschrijf voorbeelden van collectieve dwang → oefening 
Van wie is de zee? → oefening 
Puzzel met de begrippen uit deze module. 
of 
Puzzel Milieu → oefening 
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: 3 HB + HC 
Vak: Engels  
Wat moet je maken?  
Engels Trede 21, werkdoel: Big Ideas + ‘Going to America’ OR ‘Your road trip checklist’  
Waar kun je het vinden?  
de portal→ Engels stroom 1 → Trede 21 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Inleverdocument 10 april. 
 
Week: 16 
Leerjaar: 3 HB + HC 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Engels Trede 21, werkdoel: ‘Life lessons’ + ‘Picture perfect’ + maak een begin aan ‘Keeping 
a journal’. 
Waar kun je het vinden?  
de portal→ Engels stroom 1 → Trede 21 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Inleverdocument 17 april 
 
Week: 19 
Leerjaar: 3 HB + HC 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Engels Trede 21, werkdoel: ‘Keeping a journal’ + Presentation (‘Find the theme in 2 movies’ 
+ ‘Write a journal entry’. 
Waar kun je het vinden?  
de portal→ Engels stroom 1 → Trede 21 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Keeping a journal: Inleverendocument 8 mei  
Presentation: online videocall met docent week 19 
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Kv1 
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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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Maatschappijleer 

 

Week: 15  
Leerjaar: 3 VMBO & HGL 3HB/3HC 

Vak: maatschappijleer  
Wat moet je maken?  
Project politiek (SE) 
Waar kun je het vinden? 
SOM  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
De leerlingen hebben 3 weken om dit project af te ronden  
Eind week 19 word het project op vrijdag ingeleverd in de daarvoor bestemde inlevermap op 
SOM.   
 
Week: 16  
Leerjaar: 3 VMBO & HGL 3HB/3HC 
Vak: maatschappijleer  
Wat moet je maken?  
Project politiek (SE) 
Waar kun je het vinden? 
SOM  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Week 19 
 
Week: 19  
Leerjaar: 3 VMBO & HGL 3HB/3HC 
Vak: maatschappijleer  
Wat moet je maken?  
Project politiek (SE) 
Waar kun je het vinden? 
SOM  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
IEDERE leerling levert het project politiek in, in de daarvoor bestemde inlevermap in SOM.  
Uiterlijk vrijdag 8 mei. Later inleveren kost de leerling punten van zijn SE cijfer en riskeert de 
leerling de uiteindelijke uitslag van het compensatiepunt voor zijn/haar examen. 
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Wiskunde 


