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Beste leerlingen,  
 
Hierbij een word document waarin je kunt vinden wat je voor elk vak moet doen. 
Het is de bedoeling dat je alle uitwerkingen verzamelt  in 1 document. Dit document verzend je elke vrijdag naar je coach. Daarnaast vragen 
bepaalde vakken om het sommige opdrachten ook op een andere manier bij de vakdocent in te leveren.  
Dit voelt misschien dubbel, je coach heeft het nodig om overzicht te houden van je vorderingen. 
Je mag vragen stellen per email aan je docenten.   
 
We wensen je heel veel plezier en succes! 
Het docententeam van Lentiz Dalton mavo & Het Groene Lyceum 
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Nederlands 
Vak Week Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te leveren 

Ne 12 Trede 27 → 
werkdoelen 
lezen + 
samenvatting 
 
Leesboek 

LP + PPP 
SOMtoday 

- Een tekst 
begrijpen 

- Delen van de 
tekst 

- Alles op een 
rij 

Concept 
samenvatting  

LP/ PPP 
SOMtoday 

Werkdoelen: 
einde van de 
week (vrijdag 
20 maart) 
 
Samenvatting: 
einde van de 
week (vrijdag 
20 maart) 

Werkdoelen: 
In het wekelijkse Word bestand. 
 
Samenvatting: 
Inlevermap SOMtoday 

13 Trede 27 → 
werkdoelen 
schrijven + 
samenvatting 
 
Leesboek 

LP + PPP 
SOMtoday 

- Zo schrijf je 
het 

- Ik zal je 
overtuigen 

- Goede 
argumenten 
gebruiken 

Samenvatting 
definitieve versie 

LP/PPP 
SOMtoday 

Werkdoelen: 
einde van de 
week (vrijdag 
27 maart) 
 
Samenvatting: 
einde van de 
week (vrijdag 
27 maart) 

Werkdoelen: 
In het wekelijkse Word bestand 
 
Samenvatting: Inlevermap 
SOMtoday 

14 Trede 27 → 
klachtenbrief 
 
Leesboek 

PPP SOMtoday Schrijven van de 
klachtenbrief. 
 
Verbeteren 
samenvatting (mits 
dit nog niet gebeurd 
is in week 13) 
 
Afronden 
werkdoelen lezen en 
schrijven (mits dit 
nog niet gebeurd is) 

PPP SOMtoday/ 
LP 

Einde van de 
week (vrijdag 3 
april) 

Werkdoelen:  
In het wekelijkse Word bestand 
 
Samenvatting: inlevermap 
SOMtoday 
 
Klachtenbrief: inlevermap SOMtoday 
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Engels 
 

Vak Week Leerstof Waar te 
vinden 

Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te leveren 

En 12 Writing a movie 
review and 
presenting it. 

Portal Presentation: 
- Movie 

review 
- Powerpoint 

presentation  
 

Step 19 
 
More explanation on 
www.padlet.com/osmanilentiz/step19  

Friday 20-03-
2020 

Your coach 

13 Reading + writing Portal Presentation: 
- Sharing 

your story 
exercises 
Reading + 
Writing 

Step 20  Friday 27-03-
2020 

Your coach 

14 Listening + 
Speaking 

Portal Presentation: 
- Sharing 

your story 
exercises 
Listening + 
Speaking 

Step 20  Friday 03-04-
2020 

Your coach 

 

 

http://www.padlet.com/osmanilentiz/step19
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Duits 
 

Vak Week Leerstof Waar te 
vinden 

Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te leveren 

Du 12 Trede 13: 
Alle 
opdrachten 
af + Toets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trede 14: 
Luisteren 

Learning 
Portal 

• Toets trede 13 af: 
Socrative * (i.v.m. de 
omstandigheden maken 
jullie de toets digitaal via 
de link in het portal) 
 
Stap 1: Maak de digitale 
toets. 
Stap 2: Zelfbeoordeling 
trede 13 invullen. 
 
 
 
 

• Trede 14, blokje 1 
af 
(luisteren naar 
instructies en 
mededelingen)   

Opdrachten in Learning 
Portal (alles van trede 
13, ook de presentatie)  
 
+ De toets in Socrative: 
=> open trede 13  
=> ga naar presentatie 
=> klik op de link in 
leeractiviteiten 
 
Trede 14: opdrachten in 
Learning Portal (blokje 1 
: luisteren) 

Trede 13 (Toets 
+ opdrachten die 
al af hoorden te 
zijn) helemaal af 
vóór 23 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trede 14, blokje 
1 (luisteren) 
woensdag 25 
maart af 

- Socrative 
link in 
Learning 
Portal trede 
13 
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13 Trede 14: 
Schrijven 
 
 
 
 
 
Oefenen 
LUVA 

Learning 
Portal 
 
 
 
 
 
Logotv.de 
via de link 
in de 
Learning 
Portal 

• Alle opdrachten 
van trede 14, 
blokje 2 (korte 
berichten 
schrijven) 
 
 

• Maak een verslag 
van het 
(nieuws)filmpje 

Opdrachten in Learning 
Portal: Trede 14 (korte 
berichten schrijven) 
 
 
 
 
Logo tv: 

 Open blokje 2 
(korte berichten 
schrijven) van 
trede 14  

 Klik vervolgens 
op het eerste 
onderdeel: 
‘’Meine 
Glücksmomente’’ 

 Ga naar de 
leeractiviteiten 

 Bekijk eerst waar 
je op moet letten 
in het kopje 
informatie 

 Klik op de link 
om het filmpje te 
bekijken 

Trede 14 
(opdrachten 
blokje 2) vóór 31 
maart af 
 
 
 
 
Opdracht Logo tv 
vóór 31 maart af 

- De 
opdrachten 
van Logo tv 
houd je per 
week bij in 
een schrift 
of in een 
online 
document 



7 
 

14 Trede 14: 
Spreken 
 
 
 
Oefenen 
LUVA 
 
 
 
 
 
Trede 14: De 
presentatie + 
leren 
woordjes 

Learning 
Portal 
 
 
 
Logotv.de 
via de link 
in de 
Learning 
Portal 
 
 
Learning 
portal 

• Alle opdrachten 
van trede 14, 
blokje 3 (Een 
monoloog houden) 
 

• Maak een verslag 
van het 
(nieuws)filmpje 
 
 
 
 

• Maak de 
presentatie van 
trede 14 en leer de 
woorden uit de 
‘’Wortschatz’’ 

Opdrachten in Learning 
Portal: Trede 14 (Een 
monoloog houden) + de 
presentatie 
 
Leer de woordjes van 
Trede 14 → te vinden in 
de Wortschatz 
 
 
 
 
Logo tv: 

 Open blokje 3 
(Een monoloog 
houden) van 
trede 14  

 Klik vervolgens 
op het eerste 
onderdeel: ‘’Mein 
Tutorial’’ 

 Ga naar de 
leeractiviteiten 

 Bekijk eerst waar 
je op moet letten 
in het kopje 
informatie 

 Klik op de link 
om het filmpje te 
bekijken 

Trede 14 
(opdrachten 
blokje 3) vóór 7 
april af 
 
SO trede 14 
(indien er weer 
reguliere lessen 
plaatsvinden): 2e 
les van week 15 
 
 
Opdracht Logo tv 
vóór 7 april af 

- De 
opdrachten 
van Logo tv 
houd je per 
week bij in 
een schrift 
of in een 
online 
document 
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Frans 
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Maatschappijleer 
Vak Week Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te 

leveren 

Ma1 12 Politiek 
(6 x PP)  

SOM Bestuderen van Powerpoint (PP) les 
2 & 3 Thema Politiek. 
Maken van de kieswijzer én andere 
opdrachten waarnaar wordt 
verwezen in de PP + opdr-achten in 
het portal.  

PP = SOM 
Opdrachten:  
PP & Portal 
 

N.v.t  

13 Politiek SOM Bestuderen van Pp les 4 & 5 Thema 
Politiek. 
Maken van de kieswijzer én andere 
opdrachten waarnaar wordt 
verwezen in de Powerpoint  
+ opdrachten in het portal.  
 

PP = SOM 
Opdrachten:  
PP & Portal 
 

N.v.t  

14 Politiek SOM Bestuderen van Pp les 6 Thema 
Politiek. 
Maken van de kieswijzer én andere 
opdrachten waarnaar wordt 
verwezen in de Powerpoint  
+ opdrachten in het portal.  
 
Starten met maken van samenvatting 
(gebruik doelenlijst + Powerpoints) 
 

PP = SOM 
Opdrachten:  
PP & Portal 
 
Doelenlijst: SOM 

Samenvatting 
uitgeprint 
inleveren 6-4.  
 
 

Eerste les 
ZANJ.  
 
* Klassen 
van ZANJ 
zullen allen 
politiek 
schriftelijk 
afronden in 
de eerste les 
van week 15.  
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Kunst (KV1) 
 

Vak Week Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te leveren 

(C)KV 12 Cabaret Wordt per mail 
(outlook) 
verzonden 

Cabaret 
bekijken  

Wordt per mail 
(outlook) verzonden 

27 maart 2020  

13 Kijkwijzer 
Cabaret  

Wordt per mail 
(outlook) 
verzonden 

Kijkwijzer 
Cabaret af 

Wordt per mail 
(outlook) verzonden 

3 april 2020 Bundelen in het Word 
document 

14 Film Wordt per mail 
(outlook) 
verzonden 

Film bekijken Wordt per mail 
(outlook) verzonden 

10 april 2020  
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LO 
 

Vak Week Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te 
leveren 

LO 12 2 activiteiten in de week. Keuze uit:  
- Run-schedule 
- Work-out video’s  
- Online challenge  
- Fit at home 
- “Ik kan niet stilzitten” activity 
- Vervangende opdracht bij 

een blessure 
  

Learling Portal – 
Periodedoel 
Lichamelijke 
Opvoeding – 
Activity Schedule 
 

Logboek invullen 
 
Selfie in 
sportkleding per 
dag 

Learning portal Einde week 12  

13 2 activiteiten in de week. Keuze uit:  
- Run-schedule 
- Work-out video’s  
- Online challenge  
- Fit at home 
- “Ik kan niet stilzitten” activity 
- Vervangende opdracht bij 

een blessure 
  

Learling Portal – 
Periodedoel 
Lichamelijke 
Opvoeding – 
Activity Schedule 
 

Logboek invullen 
 
Selfie in 
sportkleding per 
dag 

Learning portal Einde week 13  

14 2 activiteiten in de week. Keuze uit:  
- Run-schedule 
- Work-out video’s  
- Online challenge  
- Fit at home 
- “Ik kan niet stilzitten” activity 
- Vervangende opdracht bij 

een blessure 
  

Learling Portal – 
Periodedoel 
Lichamelijke 
Opvoeding – 
Activity Schedule 
 

Logboek invullen 
 
Selfie in 
sportkleding per 
dag 

Learning portal Einde week 14  
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Economie 
Vak Week Leerstof Waar te 

vinden 
Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te leveren 

Eco 12 Ec-S2: Inkomsten 
en uitgaven 
Het bruto nationaal 
inkomen en de 
welvaart 
Ec-S2: Inkomsten 
en uitgaven 
De 
inkomensverschille
n gepresenteerd 
Wit 

In het portaal 
staat alles 
ingepland  

Het bruto nationaal inkomen en 
de welvaart 
PP BBP en welvaart 
 
Meten van welvaart 
 
kun je welvaart meten? 
 
Wat is de relatie tussen het bruto 
nationaal inkomen en de welvaart? 
 
De inkomensverschillen 
gepresenteerd 
PowerPoint Inkomensverschillen 
 
Wat zijn oorzaken van 
inkomensverschillen? 
 
Noem oorzaken van 
inkomensverschillen. 
 
Wat is een Lorenze-curve? 
 
Maak een Lorenz-curve 1. 
 
Wat is de Parade van Pen? 
 
Maak een Lorenz-curve 2. 
 
Lees de Parade van Pen 
 
Als je het werkdoel nog niet 
helemaal snapt, raad ik je aan de 
paarse extra opdrachten ook te 
maken! 

In het portaal. 
Alles in 
ingepland.  

Vrij 20-3-2020 Alles in 1 word document inleveren via 
SOM.  
Inlevermap: economie 3hgl week 12. 
 
Vragen kan je mailen naar: 
fschreuder@lentiz.nl 
En 
mmouton01@lentiz.nl 
 

mailto:fschreuder@lentiz.nl
mailto:mmouton01@lentiz.nl


13 
 

13 Ec-S2: Inkomsten 
en uitgaven 
Jan Modaal en de 
gevolgen van 
inkomensverschille
n 
Ec-S2: Inkomsten 
en uitgaven 
Nivelleren of 
denivelleren? 
Wit 

In het portaal 
staat alles 
ingepland 

Jan Modaal en de gevolgen van 
inkomensverschillen 
Powerpoint Jan Modaal en de 
gevolgen van inkomensverschillen 
 
Inkomensverschillen in Nederland 
 
Inkomensverschillen in Nederland. 
 
Wie is Jan Modaal? 
 
Oefen inkomensverschillen met 
examenopgave: Piketty 
 
Oefen modaal inkomen met 
examenopgave: Jan Modaal 
 
Laat zien dat je de leertaken uit 
inkomensverschillen beheerst. 
 
Nivelleren of denivelleren? 
PP Nivelleren of denivelleren? 
 
Examen 2008 – Verdelen bij hoog 
en laag 
 
Wat is nivellering en denivellering? 
 
Wat is nivellering en denivellering? 
 
Werkt het nivellerend of 
denivellerend? 
 

In het portaal. 
Alles in 
ingepland.  

Vrij 27-3-2020 Alles in 1 word document inleveren via 
SOM.  
Inlevermap: economie 3hgl week 13. 
 
Vragen kan je mailen naar: 
fschreuder@lentiz.nl 
En 
mmouton01@lentiz.nl 
 

14 Ec-S2: Inkomsten 
en uitgaven 
Economische 
systemen 
Ec-S2: 
Consumeren 

In het portaal 
staat alles 
ingepland 

Economische systemen 
PP Economische systemen 
 
Wat is vrijemarkteconomie, 
planeconomie en gemengde 
economie? 

In het portaal. 
Alles in 
ingepland.  

Vrij 3-4-2020 Alles in 1 word document inleveren via 
SOM.  
Inlevermap: economie 3hgl week 14. 
 
Vragen kan je mailen naar: 
fschreuder@lentiz.nl 

mailto:fschreuder@lentiz.nl
mailto:mmouton01@lentiz.nl
mailto:fschreuder@lentiz.nl
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Sparen en lenen 
Wit 

 
Wat is een 'planeconomie' en een 
'vrijemarkteconomie'? 
 
Wat is economische politiek en 
welk economisch systeem kennen 
we in Nederland? 
 
Sparen en lenen 
Leenmotieven en leenvormen. 
 
Sparen, lenen en koopkracht 
 
Lenen en sparen. 
 
Hoe reken je met procenten? 
 
Rekenen met procenten. 
 
Hoe bereken je het rentebedrag? 
 
Hoe bereken je rente in euro’s over 
een lening of een spaarrekening? 
 
Rekenen met rente. 
 

En 
mmouton01@lentiz.nl 
 

 

  

mailto:mmouton01@lentiz.nl
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Biologie 
 

Vak Week Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te 
leveren 

Bi 14 Gedrag Thema 9 26 en 27 maken en 
inleveren, hiermee kun je 
het hoofdstuk goed 
afdekken. Wel zijn de 
begrippen van gedrag heel 
belangrijk voor het examen 
van volgend jaar. Dus moet 
je vanzelf basisstof 1 t/m 5 
doornemen! Je maakt een 
samenvatting van dit thema 
en je bewaart dit voor 
volgend jaar. Deze begrippen 
moeten erin zitten: 
 
Gedrag  
Een ethogram is een lijst 
van al het gedrag dat een 
dier kan vertonen. Het wordt 
gebruikt in de ethologie. Al 
het gedrag wordt vastgelegd 
in een protocol. In examens 
komt dit vaak terug om 
rangorde te bepalen.  
Inprenting te leren in een 
vroege/korte periode (bijv. 
kuikentje denkt dat jij de 
ouder bent)  
Gewenning afleren van een 
reactie (je spijkerbroek 
voelen zitten)  

Werkboek, blz. 
137. Ook je 
boek gebruiken 

Einde van de 
week 

Opsturen naar je 
biodocent en ook 
meenemen in de 
documenten naar 
je coach 
 
 
 
De samen- 
vatting is voor 
jezelf, deze hoef 
je niet op te 
sturen. 
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Conditionering leren of 
afleren, door belonen of 
straffen (hond geeft pootje)  
Trial en Error leren door 
eigen ervaring (beer vangt 
zalm)  
Sociaalgedrag signalen en 
prikkels naar soortgenoten 
(gevaar)  
Imponeergedrag  vaststellen 
van de rangorde  
Territoriumgedrag voedsel 
en ruimte bewaken voor je 
eigen gezin  
Baltsgedrag, gedrag van 
soortgenoten voor de paring  
Conflictgedrag, spanning 
tussen gedragingen   

15 Evolutie en 
Regeling 

Thema 5 en 6 Maak een goede 
samenvatting van deze 
thema’s. Maak daarna de D-
toets van beide thema’s op 
de biologiepagina. Maak 
ook beide keren een selfie 
van de score duidelijk op je 
screen waar je dus zelf op 
te zien bent. Wees 

creatief😊 

Boek en  
biologiepagina 

Einde van de 
week 

Het documentje 
met de 2 foto’s 
stuur je naar de 
biodocent en 
neem je ook mee 
in de documenten 
naar je coach. 

16 Zintuiglijke 
waarneming 

Thema 7 Doornemen basisstof 1, 2, 3. 
en 4. Bekijken van de PP’s 
op SOM. Maken de 
opdrachten t/m 16. Misschien 
kun je de practica thuis 
uitvoeren? Van opdracht 2, 
9 en 16 maak je een foto en 

Boek en 
werkboek. Alle 
PP’s staan in 
een mapje op 
SOM bij het 
jaargebonden 
lesmateriaal. 

Einde van de 
week 

Documentje met 
opdr. 2, 9 en 16 
naar de bio 
docent en ook 
meenemen in de 
documenten naar 
je coach 
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die zet je in 1 document om 
in te leveren. 

 17/18 Meivakantie      

Beste  leerlingen 
er 

komt echt een tijd na Corona. Blijf dus 
bij. 

   

 Denk aan je wekelijkse contactmoment met de 
docent! Stel daar ook je 
vragen! 
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Nask1 
 

Leerjaar 3HB HGL 

Vak Wee
k 

Leerst
of 

Waar te vinden Opdrachte
n 

Waar te vinden Inlevermome
nt 

Waar in te leveren 

Nask
1 

12 Hst 1 
Stoffen 

https://www.daltonmavo.nl/aris
totle  
Stoffen 

Socrative https://b.socrative.com/login/stu
dent/ 
Room: NASKDALTON 

Donderdag 
en vrijdag te 
maken 

Screenshot in 
word-bestand naar 
coach 

13 Hst 8 
Stralin
g 
8.1 + 
8.2 
 
+  
 
PO 
weer 

https://www.daltonmavo.nl/aris
totle 
Straling 
 
Link naar video’s volgt naar 
ouders in week 13  
 
 
https://www.daltonmavo.nl/aris
totle 
Weer 
 

0 – 46 
+ 
Socrative 
 
 
 
 
 
PO weer 

https://www.daltonmavo.nl/aristo
tle 
Straling 
 
https://b.socrative.com/login/stu
dent/ 
Room: NASKDALTON 
 
https://www.daltonmavo.nl/aristo
tle 
Weer 
 

Vrijdag In word-bestand 
 
Screenshot van 
Socrative in word-
bestand naar 
coach 
 
Link naar video in 
word-bestand naar 
coach en mail link 
naar video naar 
jschouten04@lentiz
.nl 

14 Hst 8 
Stralin
g 
8.3 + 
8.4 

https://www.daltonmavo.nl/aris
totle  
Straling 
 
Link naar video’s volgt naar 
ouders in week 14 

47 – 100 
+ 
Socrative 

https://www.daltonmavo.nl/aristo
tle 
Straling 
 
https://b.socrative.com/login/stu
dent/ 
Room: NASKDALTON 

Vrijdag  In word-bestand 
 
Screenshot van 
Socrative in word-
bestand naar 
coach 

 

 

 

https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://b.socrative.com/login/student/
https://b.socrative.com/login/student/
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Leerjaar 3hC 

Vak Wee
k 

Leerstof Waar te vinden Opdrachte
n 

Waar te vinden Inlevermome
nt 

Waar in te 
leveren 

Nask
1 

12 H7 
Weer 

https://www.daltonmavo.nl/arist
otle  
Weer 

PO Weer https://www.daltonmavo.nl/arist
otle  
Weer 

Vrijdag Link naar video 
in word-bestand 
naar coach en 
mail link naar 
video naar 
cvdijk01@lentiz.
nl 

13 Hst 4 
Krachte
n 
4.1 + 
4.2 

https://www.daltonmavo.nl/arist
otle  
Krachten 
 
Link naar video’s volgt naar 
ouders in week 13 

0 – 63  https://www.daltonmavo.nl/arist
otle  
Krachten 
 

Vrijdag In word-bestand 
 

14 Hst 4 
Krachte
n 
4.3 + 
4.4 

https://www.daltonmavo.nl/arist
otle 
Krachten  
 
Link naar video’s volgt naar 
ouders in week 14 

64 – 110  https://www.daltonmavo.nl/arist
otle 
Krachten 
 

Vrijdag  In word-bestand 
 
 

 

  

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

Va
k 

Wee
k 

Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te 
vinden 

Inlevermom
ent 

Waar 
in te 
levere
n 

Wi
s 

12 Nulmeting 
Stelling van 
pythagoras. 
Eerst 
nulmeting 
maken en 
daarna de 
powerpoint 
bekijken om de 
nulmeting na te 
kijken. In de 
powerpoint zit 
vervolgens de 
uitleg over de 
soorten zijdes 
in een 
rechthoekige 
driehoek.  
 
 
21.3.1 
De onbekende 
zijde 
berekenen 
 
 
 
 

In het portal onder 21.3.1 bij bronnen en oefening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2 filmpjes bekijken 
Onbekende zijde uitrekenen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sik1ZCLFhcI&feature
=youtu.be 

Nulmeting 
maken in word 
en nakijken met 
een andere 
kleur  
(4 opdrachten)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkblad trede 
21.3.1 
(5 opdrachten)  
 
 
 

In het portal 
onder 
21.3.1 bij 
bronnen en 
oefeningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het portal 
onder 
21.3.1 bij 
bronnen en 
oefeningen. 
 

20-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-03-2020 

In het 
word 
bestan
d en 
dat 
stuur 
je 
naar 
je 
coach 

https://www.youtube.com/watch?v=Sik1ZCLFhcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sik1ZCLFhcI&feature=youtu.be
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21.3.2 
Pythagoras in 
figuren en 
assenstelsel 
Filmpjes en 
powerpoint 
bekijken. 
 
 
 
Diagnostische 
oefeningen 
trede 21.3 en 
kijk ze zelf na. 
Wat je nog niet 
begrijpt ga je of 
vragen of 
terugkijken in 
de theorie.  
 
 
 

Pythagoras in de praktijk: 
https://www.youtube.com/watch?v=uDyxeb6qqNU 
 
 
 
 
Herhaling: Oppervlakte driehoek berekenen 
https://www.youtube.com/watch?v=rN3GXqEUkXs 
Uitleg omtrek en oppervlakte berekenen en lengtes in 
een assenstelsel, zie werkblad 21.3.2 
Pythagoras in ruimtefiguren: 
https://www.youtube.com/watch?v=VkMVvfZSz3I 
Bekijk de powerpoint van ons in het portal bij 21.3.2 
onder bronnen en oefeningen 
 
In het portal onder 21.3 

 
 
Werkblad trede 
21.3.2 
(15 opdrachten) 
 
 
 
 
Diagnostische 
oefeningen 
(6 opdrachten) 

In het portal 
onder 
21.3.2 bij 
bronnen en 
oefeningen. 
 
In het portal 
onder 21.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
20-03-2020 

13 Voorgaande 
lessen  
 
Maak een 
nieuw 
periodedoel 
aan voor trede 
22. 
 
22.1.1 
Hoofdrekenen.  

In het portal 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 filmpjes bekijken in het portal bij 
“Hoe kun je hoofdrekenen”. Beslis welke manieren 
van hoofdrekenen jij prettig vindt.  

Formatieve 
opdracht trede 
21 
 
 
 
 
 
Maak 
printscreens en 
plak die in het 
word bestand. 

In het portal 
onder 
presentatie 
 
 
 
 
 
In het portal 
“hoofdreken
en met 
getallen tot 

27-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-03-2020 
 
 

In het 
word 
bestan
d en 
dat 
stuur 
je 
naar 
je 
coach 

https://www.youtube.com/watch?v=uDyxeb6qqNU
https://www.youtube.com/watch?v=rN3GXqEUkXs
https://www.youtube.com/watch?v=VkMVvfZSz3I
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Filmpjes 
bekijken en 
Bekijk de video 
en maak de 
opdrachten uit 
“wat zijn 
machten”. 
Bekijk de korte 
uitleg in “hoe 
werken de 
voorrangsregel
s bij machten 
en wortels” (en 
kwadraten valt 
daar ook 
onder). 
 
22.2.1 
Bekijk de 
powerpoint bij 
bronnen en 
oefeningen. 
Bekijk de uitleg 
van “hoe reken 
je met breuken 
op je 
rekenmachine”. 
 
22.2.2 
Verhoudingsta
bel. Maak alle 
opdrachten en 
bekijk alle 
filmpjes uit dit 
onderdeel    

Bekijk de video’s of uitleg bij “wat zijn machten”, “hoe 
werken de voorrangsregels bij machten en wortels” 
en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het portal onder 22.2.1 staat de powerpoint.  
 
 
 
 
 
 
In het portal onder 22.2.2 

Maak 10 x 10 
opdrachten uit 
“hoofdrekenen 
met getallen tot 
1000”. 
Maak de 
opdrachten uit 
“reken met 
kwadraten en 
wortels”. 
 
Maak het 
werkblad die 
hoort bij de 
voorrangsregels
. 
 
 
 
Maak de 25 
opdrachten uit 
“vermenigvuldig
en en deel 
breuken met 
elkaar”.  
 
 
 
Maak alle 
opdrachten die 
staan onder het 
kopje 22.2.2 
“Verhoudingsta
bel” 

1000” en 
“reken met 
kwadraten 
en wortels”. 
 
 
 
 
 
 
 
Werkblad 
22.1.1  
 
 
 
 
 
 
Portal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-03-2020 
 
 
 
 
 
 
27-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-03-2020 
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14 22.2.3 
Procenten 
22.2.4 Alles 
door elkaar 
22.2 
diagnostische 
oefeningen 
 

In het portal onder 22.2 
 

Maak alle 
opdrachten die 
staan onder het 
kopje 22.2.3 
“Procenten”  
Maak hierbij de 
oefeningen en 
bekijk de 
filmpjes 
 
 
Maak de 
volgende 
opdrachten 
onder het kopje 
van 22.2.4 
“Alles door 
elkaar” 
 
-“Reken met 
breuken en 
decimalen” 
-“Rekenen met 
procenten” 
-“Rekenen met 
procenten en 
verhoudingen” 
 
Maak alle 
opdrachten van 
de 
Diagnostische 
oefeningen van 
22.2. Maak de 
oefeningen in je 

In het portal 
onder 22.2 
Verhouding
en 
 

03-04-2020 
 

In het 
word 
bestan
d en 
dat 
stuur 
je 
naar 
je 
coach 
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schrift en kijk 
deze na. Maak 
vervolgens een 
foto hiervan en 
plak deze in het 
Word bestand. 

 

  



25 
 

O&O 
 

Vak Week Leerstof Waar te 
vinden 

Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te 
leveren 

O&O 12 Opdracht  
podcast 

SOM Script inleveren en 
onderzoeksvragen 

 Deze week script via 
mvberkel02@lentiz.nl 
of geskinasi@lentiz.nl 

 

 13       

 14       

  

mailto:mvberkel02@lentiz.nl
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Bedrijfseconomie 
 

Vak Week Leerstof Waar te vinden Opdrachten Waar te vinden Inlevermoment Waar in te leveren 

BEC 12 Hfd 5 One-drive Hfd 5 
controlevragen 
en samenvatting 

One-drive 20-3-2020 One-drive 

 13 Hfd 5 One-drive Hfd 5 
Opdrachten 5.1 
t/m 5.4 

One-drive 27-3-2020  

 14 Hfd 5 One-drive Hfd 5 
Eindopdracht 

One-drive 3-4-2020  

 


