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Bedrijfseconomie 

 
Week: 15 
Leerjaar: 4Ha 
Vak: Bedrijfseconomie 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel = Hoofdstuk 7 Belasting en heffingen – controlevragen, 
verwerkingsopdrachten, EduHint-oefentoets 
Waar kun je het vinden?  
Boek: Bedrijfseconomie Financieren 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4Ha 
Vak: Bedrijfseconomie 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel: Eindopdracht hoofdstuk 7 Belasting en heffingen 
Waar kun je het vinden?  
One-drive 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
17 april 
 
Week: 19 
Leerjaar: 4Ha 
Vak: n.v.t. examen 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Waar kun je het vinden? 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
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Biologie 
Week: 15 
Leerjaar: HGL 4Ha/b 
Vak: Keuzevak biologie 
Wat moet je maken?  
Indien van toepassing, achterstallig werk! Hier heb je dan een mail over gehad. Verder 
ontvang ik graag van iedereen een nette samenvatting van de hoofdstukken Evolutie en 
Ecologie. Dit is een vervangende opdracht voor de laatste toets om het cijfer aan te kunnen 
vullen in SOM. 
Waar kun je het vinden?  
In je boek. Niet de samenvatting overnemen zoals deze er nu is maar er eentje van de 
hoofdstukken maken die opgegeven zijn (zie SOM). 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Maak een worddocument en lever het in vanaf nu tot uiterlijk 4 mei. 
 

Week: 16 
Leerjaar: HGL 4Ha/b  
Vak: Keuzevak biologie 
Wat moet je maken?  
Indien van toepassing, achterstallig werk! Hier heb je dan een mail over gehad. Verder 
ontvang ik graag van iedereen een nette samenvatting van de hoofdstukken Evolutie en 
Ecologie. Dit is een vervangende opdracht voor de laatste toets om het cijfer aan te kunnen 
vullen in SOM. 
Waar kun je het vinden?  
In je boek. Niet de samenvatting overnemen zoals deze er nu is maar er eentje van de 
hoofdstukken maken die opgegeven zijn (zie SOM). 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Maak een worddocument en lever het in vanaf nu tot uiterlijk 4 mei. 
 
Week: 19 
Leerjaar: HGL 4Ha/b  
Vak: Keuzevak biologie 
Wat moet je maken?  
Indien van toepassing, achterstallig werk! Hier heb je dan een mail over gehad. Verder 
ontvang ik graag van iedereen een nette samenvatting van de hoofdstukken Evolutie en 
Ecologie. Dit is een vervangende opdracht voor de laatste toets om het cijfer aan te kunnen 
vullen in SOM. 
Waar kun je het vinden?  
In je boek. Niet de samenvatting overnemen zoals deze er nu is maar er eentje van de 
hoofdstukken maken die opgegeven zijn (zie SOM). 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Maak een worddocument en lever het in vanaf nu tot uiterlijk 4 mei. 
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Duits 

 
Week 15: 
Leerjaar: 4Ha, 4Hb, 4Hc en 4 mavo 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?   
-Lees- mediadossier  
-Vervangende opdracht Duits 
Waar kun je het vinden?   
Zie: SOM-mail  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vervangende opdracht Duits: 17 april inleveren via de inlevermap in SOM 
Lees- mediadossier: 15 mei inleveren via de inlevermap in SOM  
 
Week 16: 
Leerjaar: 4Ha, 4Hb, 4Hc en 4 mavo 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?  
-Lees- mediadossier (beoordeling O/V/G) 
-Vervangende opdracht Duits (Je krijgt hier een cijfer voor. Dit is i.p.v. de super belangrijke 
woordenlijst en de leestoets )  
Waar kun je het vinden?  
Zie SOM-mail 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vervangende opdracht Duits: 17 april inleveren via de inlevermap in SOM 
Lees- mediadossier: 15 mei inleveren via de inlevermap in SOM 
 
Week 19: 
Leerjaar: 4Ha, 4Hb, 4Hc en 4 mavo 
Vak: Duits 
Wat moet je maken?  
-Lees- mediadossier (beoordeling O/V/G) 
-Vervangende opdracht Duits (Je krijgt hier een cijfer voor. Dit is i.p.v. de super belangrijke 
woordenlijst en de leestoets ) 
Waar kun je het vinden? 
Zie SOM-mail  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vervangende opdracht Duits: 17 april inleveren via de inlevermap in SOM 
Lees- mediadossier: 15 mei inleveren via de inlevermap in SOM 

  



5 
 

Economie 
 

 

Economie 4T06 
 

       

 

Onderwerp :Duurzaamheid   

Klas  :4Ha en 4Hb  

Toetsweek     :NvT 

Versie :A 

inlevermoment :uiterlijk dinsdag 14 april in SOM 

Antwoorden op  : Word document en PPT 

Aantal vragen :3    

Duur: :20 uur 

Totaal aantal punten :   

Toegestane hulpmiddelen: 

✓ Word 

✓ Powerpoint 

✓ Internet 
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Onderwerp: Duurzaamheid. 

Individuele opdracht  

Duur: 20 uur 

Inleverdatum: uiterlijk 14-04-2020  (inleveren via inlevermap in SOM)  

Fraude: Via Som check ik de toetsen met plagiaatcontrole. Heb je overgeschreven of gekopieerd van 
internet? Dan is het fraude en is je cijfer een 1.  

 

Te laat: Elke dag dat deze PO te laat wordt ingeleverd gaat er een punt van het 

totaal cijfer af. 

Opbrengst:  

- Verslag → digitaal  (duurzaam) 

- Presentatie : maak . een PPT en stuur deze samen met het PO naar de docent 

 

Opdracht:  

1. 10P Beschrijf in eigen woorden (geen plak en knipwerk!) wat 

duurzaamheid is. Minimaal 250 woorden en maximaal 350 woorden. Gebruik 

bronnen als:  

✓ Paragraaf 1.4 

✓ http://www.schooltv.nl/docent/project/3035562/economie-voor-het-

vmbo/ug/?offset=0 

✓ ………. 

2. 10P Je werkt één van de volgende plannen voor school uit: 

- Ontwerp een duurzame hangplek  Minimaal 250 woorden en maximaal 350 

woorden. 

-  

- http://maken.wikiwijs.nl/bestanden/74800/opdracht%20hangplek.pdf 

 

- Maak de school  groener Minimaal 250 woorden en maximaal 350 woorden. 

http://www.eco-schools.nl/hoe-werkt-eco-schools/10-thema-s/25-groen 

 

- Hoe kan de school energie besparen?  Minimaal 250 woorden en maximaal 

350 woorden. 12http://www.energiegenie.nl/bespaarenergie/energie-op-

school# 

 

- Hoe kan de school afval scheiden en maak hiervoor een marketingplan  

- (6 p’s)? Minimaal 250 woorden en maximaal 350 woorden. http://www.eco-

schools.nl/hoe-werkt-eco-schools/10-thema-s/21-afval 

 

- Hoe kan de school zonnepanelen plaatsen  http://www.zonzoektschool.nl/ 

- Hoe kan de school led verlichting plaatsen (google → led verlichting op 

scholen) Minimaal 250 woorden en maximaal 350 woorden.  

Het plan moet als volgt worden uitgewerkt:  

http://www.schooltv.nl/docent/project/3035562/economie-voor-het-vmbo/ug/?offset=0
http://www.schooltv.nl/docent/project/3035562/economie-voor-het-vmbo/ug/?offset=0
http://maken.wikiwijs.nl/bestanden/74800/opdracht%20hangplek.pdf
http://www.eco-schools.nl/hoe-werkt-eco-schools/10-thema-s/25-groen
http://www.energiegenie.nl/bespaarenergie/energie-op-school
http://www.energiegenie.nl/bespaarenergie/energie-op-school
http://www.eco-schools.nl/hoe-werkt-eco-schools/10-thema-s/21-afval
http://www.eco-schools.nl/hoe-werkt-eco-schools/10-thema-s/21-afval
http://www.zonzoektschool.nl/
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✓ Met berekeningen te laten zien wat je plan kost en evt. oplevert. 

✓ Wat er nodig is om het plan uit te voeren?  

✓ Wie heb je nodig om het plan uit te voeren? 

✓ Wat maakt jouw idee duurzaam? 

✓ Is je plan klantvriendelijk? 

 

3. 10P Je plan moet je gaan presenteren aan een jury (dat ben ik   ….) . Zorg 

ervoor dat je de anderen ervan overtuigt dat jouw plan het beste is. 

 

Hoe moet het verslag eruit zien? Denk eraan digitaal! 

Standaard verslaglegging: Aanwezig? 

• Lettertype Arial of Calibri grootte 12 

• Bronvermelding (APA) 

• Afbeeldingen met onderschrift 

• Uitgelijnde tekst 

 

Professioneel voorblad met alle gegevens en illustratie  

Voorwoord  

Automatische pagina nummering gekoloniseerd   

Automatische inhoudsopgave  

Alle hoofdstukken aanwezig  

inleiding  

Verzorgde lay-out   

Verzorgde print  

Correcte spelling en grammatica   

Als bovenstaande zaken niet in orde zijn, wordt het verslag niet nagekeken maar  

teruggegeven. 

Inhoudelijke beoordeling 

Onderdeel Voldoende 

Voorblad met alle gegevens  

Voorwoord 
(Een voorwoord schrijven is een persoonlijke aangelegenheid) 

 

Inleiding 
(kort: wie, wat, waar, waarom (afronden opleiding), wanneer en hoe) 

 

Alle opdrachten in een apart hoofdstuk   

1. STARR – reflectie 

S (situatie) = 
Concrete relevantie situatie. Wie, wat, waar (feiten en 
omstandigheden) 
T (taak) = 
Wat was je doel? Wat wilde je bereiken? Waar wilde je heen in 
de situatie? Welke opdracht had je jezelf gegeven? 
A (acties) = 
Wat deed je daarvoor in deze situatie? Wat waren de reactie? 
Waarom? Hoe reageerde jij toen? Wat weerhield je ervan? Hoe 
voelde jij je toen? Wat deden de anderen en waarom? 
R (resultaat) = 
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Wat was het resultaat van je aanpak? In hoeverre heeft het 
effect opgeleverd? Ben je geslaagd in je opzet?  
1) = 
Wat heb je geleerd vanuit deze situatie? Wat zou je wellicht nu 
anders doen en waarom? 
 

Slot  

(Kerntaak 1 – Goederen en voorraad beheren   

 

 

Presentatie : PPT stuur deze mee met het verslag 

 

.  
 

Cijfer:  
 

Het cijfer wordt bepaald door het verslag en de presentatie. Dit wordt beoordeeld met 

een cijfer. 
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Engels 

 

Week: 15 
Leerjaar: 4HGL 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
Lees “Facebook must pass the ‘creepy’ test” & “The running man” 
(op blz. 67 t/m 68 & blz. 93 t/m 94) 
Doen: Opdrachten 12 t/m 13 & Opdracht 1 
Waar kun je het vinden? 
Leesteksten: Katernen 2 via SOM blz. 67 t/m 68 & blz. 93 t/m 94 
Opdrachten: (12 t/m 13) op Blz. 69 + (Opdr 1.) Op Blz. 94 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
6 April inleveren via inlevermap op SOM “inlevermap heet: 1. Leesvaardigheid” 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4 HGL 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
Lees “Giving teenage pupils a lie-in can improve their exam results” & “Why good leaders 
have crooked features” (op blz. 6 & 7) 
Doen: Opdrachten 1 t/m 4 (op blz. 7, 8) & Opdrachten 12 t/m 13 (op blz. 12) 
Waar kun je het vinden? 
Leesteksten: Katernen 3 via SOM blz. 6 & 11 
Opdrachten: (1 t/m 4) op Blz. 7, 8 (12 t/m 13) op Blz. 12 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
13 April inleveren via inlevermap op SOM “inlevermap heet: 2. Leesvaardigheid” 
 
Week: 19 
Leerjaar: 4 HGL 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
Lees “Into the wild” op Blz. 37 
Doen: Opdracht 1 op Blz. 38 
Waar kun je het vinden? 
Leestekst: Katernen 3 via SOM blz. 37 
Opdracht: 1 op Blz 38 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
17 April inleveren via inlevermap op SOM “inlevermap heet: 3. 
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Handel 

 

Week: 15 
Leerjaar: 4Ha 
Vak: Handel 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen,  
periodedoel = Kassatrainer Level 1 tot en met 4 – EduHintoefentoetsen hoofdstukken 8 t/m 
16  
Waar kun je het vinden?  
Boek: website Kassatrainer en EduHint 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4Ha 
Vak: Handel 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Examen Kassatrainer Manager Retail MBO-niveau 4 
Waar kun je het vinden?  
Website Kassatrainer 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
17 april 
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Natuurkunde 

 

Week: 15 
Leerjaar: 4HA en 4HB- HGL 
Vak: NASK1 
Wat moet je maken?  

- Streaming music opdracht 
- Streaming music eindopdracht 

Waar kun je het vinden? 
- Gekregen via mail 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- Streaming music opdracht 10 april voor 23u via email: gvdkooij02@lentiz.nl  
- Steaming music eindopdracht 17 april voor 23u via email: gvdkooij02@lentiz.nl  

 
Week: 16 
Leerjaar: 4HA en 4HB - HGL 
Vak: NASK1 
Wat moet je maken?  
Streaming music eindopdracht 
Waar kun je het vinden? 
Gekregen via mail 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Steaming music eindopdracht 17 april voor 23u via email: gvdkooij02@lentiz.nl  

  

mailto:gvdkooij02@lentiz.nl
mailto:gvdkooij02@lentiz.nl
mailto:gvdkooij02@lentiz.nl
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Nederlands 

 
Week: 15 
Leerjaar: 4ha en 4hb 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?        
Boekopdracht 3. Opdracht zie Som.      
Online op NN: 
Domeintoets Taalverzorging 3F    Maandag 6 april  
Oefentoets Woordenschat H1 en H2   Maandag 6 april 
Wanner en hoe moet je het inleveren? 
Inlevermap Som 16 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4ha en 4hb 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?        
Boekopdracht 3. Opdracht zie Som.      
Online op NN: 
Referentietoets Nederlands 3F    16 april 
Domeintoets Lezen 3F     16 april 
Wanner en hoe moet je het inleveren? 
Inlevermap Som 16 april 
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O&O 
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Ondernemen 
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Wiskunde-A 

 

Week: 15 
Leerjaar: 4Ha/4Hb 
Vak: Wiskunde A 
Wat moet je maken?  
Diagnostische toets hfd 2 
Waar kun je het vinden?  
Boek Getal en Ruimte 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uitwerkingen mailen naar avbroekhoven@lentiz.nl 

 

Week: 16 
Leerjaar: 4Ha/4Hb 
Vak: Wiskunde A 
Wat moet je maken?  
Socrative toets over hfd 2 
Waar kun je het vinden?  
De link wordt je later doorgestuurd 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uiterlijk maak je de toets op donderdag 16 april 
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Wiskunde-B 
 

Week: 15 
Leerjaar: 4Ha/4Hb 
Vak: Wiskunde B 
Wat moet je maken?  
Diagnostische toets hfd 4 
Waar kun je het vinden?  
In je boek 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
 
Week: 16 
Leerjaar: 4Ha/4Hb 
Vak: Wiskunde B 
Wat moet je maken?  
Diagnostische toets hfd 4 
Waar kun je het vinden?  
In je boek 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uiterlijk donderdag 16 april maak je de toets. 
 
Week: 19 
Leerjaar: 4Ha/4Hb 
Vak: Wiskunde B 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel  
Waar kun je het vinden?  
 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
 


