
1 
 

HGL 5 gz – Opdrachten vanaf week 15 

 

Inhoud 
Bedrijfseconomie ............................................................................................................................... 2 

Biologie ................................................................................................................................................. 3 

Burgerschap ........................................................................................................................................ 4 

Duits ....................................................................................................................................................... 5 

Engels .................................................................................................................................................... 6 

Handel .................................................................................................................................................... 7 

Management......................................................................................................................................... 8 

Natuurkunde ........................................................................................................................................ 9 

Nederlands ......................................................................................................................................... 10 

Ondernemen ...................................................................................................................................... 12 

Overige vakken ................................................................................................................................. 13 

Wiskunde-A ........................................................................................................................................ 14 

Wiskunde-B ........................................................................................................................................ 15 

 

 

 

  



2 
 

Bedrijfseconomie 

 
Week: 15 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Bedrijfseconomie 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel = Hoofdstuk 5 – Directe en indirecte kosten – controlevragen, 
verwerkingsopdrachten en EduHint oefentoets 
Waar kun je het vinden?  
Boek: Bedrijfseconomie: Exploiteren en beheren 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Bedrijfseconomie 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel: Eindopdracht Hoofdstuk 5 – Directe en indirecte kosten  
Waar kun je het vinden?  
One-drive 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
17 april 
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Biologie 

 

Week: 15 
Leerjaar: HGL 5Hc 
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 5Hc 
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 5Hc 
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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Burgerschap 
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Duits 

 
Alle stof is behandeld.  
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Engels 
 

Week: 15 en 16 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Geen huiswerk, blijf wel oefenen met lees- en luisterexamens. 
Waar kun je het vinden?  
Website met oefenstof zijn bekend. 
Wanneer/hoe moet je het inleveren? 
N.v.t. 

  



7 
 

Handel 
 

Week: 15 
Leerjaar: 5Hc 
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?  
Website Kassatrainer en EduHint 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 5Hc 
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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Management 

 

Week: 15 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Man 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel = voorbereidende opdracht WPE 
Waar kun je het vinden?  
One-drive 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Man 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel: (indien nodig) voorbereidende opdracht WPE verbeteren – 
voorbereiden WPE  
Waar kun je het vinden?  
One-drive 
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  
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Nederlands 

 

Week: 15/16 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Onderdeel Lezen, Formuleren & Grammatica  

 

Je maakt EERST de oefentoetsen. Veel studenten hebben deze oefentoetsen al 

gemaakt. Ik kan zien op NN of je deze toetsen hebt gemaakt.  

 

 

 H1 Lezen H2 Lezen H3 Gram H4 Gram H1Form H2Form 

Extra opdracht 
1 

      

Extra opdracht 
2 

      

Extra opdracht 
3 

      

Oefentoets Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht 

       
 

Heb je een oefentoets slecht gemaakt? → maak dan een EXTRA OPDRACHT van dat 

hoofdstuk. Alle online maken!! 

 

 

Ook gaan jullie NIVEAU-TOETSEN maken in NUNederlands. Deze staan klaar in 

NuNederlands.  

 

Toets Cijfer 

1. Referentietoets 2F  

2. Domeintoets Taalverzorging 2F  

3. Domeintoets Lezen 2F  

 

Klaar met bovenstaande toetsen en merk je dat je sommige onderdelen nog niet beheerst? 

Ga dan eerst de extra opdrachten maken, anders heeft het geen zin om al aan onderstaande 

toetsen te beginnen.  
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Onderstaande toetsen zijn af op 16 april! 

Toets Cijfer 

1. Referentietoets 3F  

2. Domeintoets Taalverzorging 3F  

3. Domeintoets Lezen 3F  
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Ondernemen 

 

Week: 15 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Onder 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel = voorbereidende opdracht WPE 
Waar kun je het vinden?  
One-drive 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
10 april 
 
Week: 16 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Onder 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel: (indien nodig) voorbereidende opdracht WPE verbeteren – 
voorbereiden WPE  
Waar kun je het vinden?  
One-drive 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
17 april 
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Overige vakken 
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Wiskunde-A 

 

Week: 15 
Leerjaar: 5Hc 
Vak: Wiskunde 
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: 5Hc 
Vak: Wiskunde 
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: 5Hc 
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: 5Hc 
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: 5Hc 
Vak: Wiskunde B 
Wat moet je maken?  
Bv. Werkdoelen, periodedoel  
Waar kun je het vinden?  
 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
 

 


