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Aardrijkskunde 
 

Beste leerling, 
Er wordt nog al wat van jou gevraagd in deze tijd. Toch willen wij jou vragen om, net als bij 
alle andere vakken van jou wordt verwacht, jouw aardrijkskunde echt bij te houden. Zeker 
ook het leerwerk! Binnenkort zullen we kijken d.m.v. een tweetal korte digitale formatieve 
toetsen of je op de goede weg bent. De bedoeling is dat je minimaal 70% van elke toets 
goed hebt.  
De eerste toets gaat over de PowerPoint BvE in Nederland les 1.1 en les 1.2.De tweede 
toets gaat over de PopwerPoint BvE in Nederland les 1.3, 1.4 en 1.5. Je  De PowerPoints 
staan in SOM in de AK map en zijn een tijd geleden al weer in de les aan jou uitgedeeld! Kijk 
in de planning hieronder wanneer jij de toets hebt! 
 

Week: 15 
Leerjaar: Mavo 3 
Vak: Aardrijkskunde 
Wat moet je maken?  
Maak het werkblad Kernenergie Bronnen van energie. Deze vind je in periodedoel Bronnen 
van Energie Europa – presentatie. Dit document lever je in via SOM mapje kernenergie. 
 
Nog van vorige week: 
Les 7 en 8 maken naar aanleiding van de PowerPoints welke met jullie gedeeld zijn in SOM. 
Leer van de leer PowerPoint Bronnen van Energie in Frankrijk les 1.1 t/m 1.3.  
 
Les 9: tussenles (In deze les zet je alle puntjes op de i, maak je jouw samenvattingen 
compleet met eventuele aantekeningen van jouw zelf, maak je de werkdoelen n.a.v. de 
PowerPoints in orde, etc…) 
 
Week: 16 
Leerjaar: Mavo 3 
Vak: Aardrijkskunde 
Wat moet je maken?  
Deze week maak je de volgende MISSIE: ‘Maak een video over Bronnen van Energie in 
Nederland’. Dit is voor een PO-cijfer dat meetelt in jouw eindlijst!! De uitleg van deze missie 
krijg je gedeeld via SOM en staat in de Learning Portal bij de missie. 
 
Tijdens de digitale les krijg je de toets van BvE in Nederland les 1.1 en les 1.2. Daar heb je 
alleen een telefoon of computer voor nodig. Verdere instructies krijg je van jouw docent.  
 

Week: 19 
Leerjaar: Mavo 3 
Vak: Aardrijkskunde 
Wat moet je maken?  
We gaan verder met Bronnen van Energie. Alleen nu BvE in Brazilië.  
 
Les 1 maken naar aanleiding van de PowerPoints welke met jullie gedeeld zijn in SOM. 
Les 2 maken naar aanleiding van de PowerPoints welke met jullie gedeeld zijn in SOM.  
Leer van de PowerPoint Bronnen van Energie Brazilië les 3.1  
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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: 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: 3 MAVO klas 3A + 3D (klassen Mw. Mouton) 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Economisch rekenen: 
PP basis rekenvaardigheden 2019-2020 → bekijken  
Boekje basis rekenvaardigheden Bladzijde 2 t/m 12 → maken 
Sparen en Lenen: 
Alle opdrachten uit het werkdoel 
Waar kun je het vinden? 
Economisch rekenen : Economie stroom 2, Inkomsten en uitgaven→ Missie 
Sparen en lenen: Economie stroom 2, Consumeren→ Sparen en lenen 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
In 1 word document bij de coach op 9-4-2020. Werkboekje ingevuld + infographic screenshot 
 
Leerjaar: 3 – MAVO Klas 3B, 3C en 3E (klassen van Dhr. Kleiweg) 
Vak: economie 
Wat moet je maken? Periodedoel: Inkomsten en uitgaven 
Werkdoelen: 
Bekijk en luister naar de ingesproken powerpoint van 
1. Wat gaat erin en wat gaat eruit? 
2. Begroten en budgetteren 
Maak alle opdrachten die horen bij deze werkdoelen 
Waar kun je het vinden? 
Learning Portal:  Inkomsten en uitgaven  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Do 9-4-2020     -  Alles in 1 word document bij coach, evt, screenshots van het werk in de 
portal. 
Vragen kan je mailen naar:  rkleiweg@lentiz.nl  of via teams. 
 
 
 
Week: 16 
 
Leerjaar: 3 MAVO klas 3A + 3D (klassen van Mw. Mouton) 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel:  
Missie inleveren 
Waar kun je het vinden?:  
Economie stroom 2, Consumeren → missie 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Inleveren via inlevermap SOM → Missie consumeren op 17-4-2020 
 
Leerjaar: 3 – MAVO Klas 3B, 3C en 3E (Klassen van Dhr. Kleiweg) 
Vak: economie 
Wat moet je maken? Periodedoel: Inkomsten en uitgaven 
Werkdoelen: 
Bekijk en luister naar de ingesproken powerpoint van: 
3. Een dubbeltje op zijn kant. 
4. Enkelvoudige en samengestelde interest 
Maak alle opdrachten die horen bij deze werkdoelen 
 

mailto:rkleiweg@lentiz.nl
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Waar kun je het vinden? 
Learning Portal:  Inkomsten en uitgaven 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 17-4-2020   -  Alles in 1 word document bij coach, evt. screenshots van de 
learning portal 
Vragen kan je mailen naar:  rkleiweg@lentiz.nl  of via teams. 
 
 
 

 

 

mailto:rkleiweg@lentiz.nl
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Engels 
 

Week: 15 
Leerjaar: Mavo 3 
Vak: Engels  
Wat moet je maken?  
Luisteropdrachten week 16  
Spreekopdracht trede 22  
Socrative irregular verbs  
Waar kun je het vinden? 
Luisteropdracht:  trede 22 -  presentatie: document “luisteropdrachten week 15” 
Spreekopdracht: trede 22 – presentatie: document “spreekopdracht week 15” 
Socrative: roomnumber: WIERSMA4983 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag in word document naar coach (screenshots en link naar filmpje)  
Socrative donderdag vanaf 9.00u tot 18.00u mogelijk  
 
 
Week: 16 
Leerjaar: Mavo 3 
Vak: Engels  
Wat moet je maken?  
Voorbereiding mondeling deel 1 
Luisteropdrachten week 17 
Opdracht irregular verbs  
Waar kun je het vinden? 
Trede 25 learning portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag in word document bij coach  
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Geschiedenis 
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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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Maatschappijkunde 
Week: 15 
Leerjaar: 3  
Vak: Maatschappijkunde  
Wat moet je maken?  
1.Samenvatting van de doelenlijst Mens en Werk. 
2.Samenvatting uitwerken in ‘stoplichtmethode’.  
(Rood = begrijp ik niet 
Oranje = hier wil/moet ik vragen over stellen 
Groen = begrijp ik goed) 
Waar kun je het vinden? 
Doelenlijst is te vinden in SOM 
Gebruik hierbij de Powerpoints van Mens en Werk in SOM  
( allen in aparte map ‘jaargebonden materiaal’ )  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Uiterlijk vrijdag in de hiervoor bestemde inlevermap in SOM.  
 
Week: 16 
Leerjaar: 3 
Vak: Maatschappijkunde  
Wat moet je maken?  
Uitleg in Teams: Hoe maak je een oefenanalyse, uitleg over begrippen. 
Maak: Deel 1 oefenanalyse.  
Waar kun je het vinden? 
SOM → jaargebonden materiaal → Oefenanalyse  
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: 19 
Leerjaar: 3 
Vak: Maatschappijkunde  
Wat moet je maken?  
Uitleg in Teams: Hoe maak je een oefenanalyse, uitleg over begrippen. 
Maak: Deel 2 oefenanalyse.  
Waar kun je het vinden? 
SOM → jaargebonden materiaal → Oefenanalyse  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Eind week 19 leveren de leerlingen het maakwerk van week 16 & week 19 in: de volledige 
oefenanalyse in de daarvoor bestemde inlevermap in SOM. 

 

  



14 
 

Nederlands 

 
Week 15: 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Verslag 
Een verslag over het onderwerp van je mondeling volgens de regels van oefening 5 
Waar kun je het vinden?  
Trede 26 SCHRIJVEN > zelf schrijven > oefening 5 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uiterlijk 10 april (week 15) in de inlevermap in SOM.  
 
Week 16: 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Trede 27 
Trede 27 - Lezen: 
Een tekst begrijpen: helemaal 
Delen van de tekst: helemaal, behalve laatste opdracht 
Alles op een rij: helemaal, behalve laatste opdracht (belangrijk! Examenonderdeel) 
Waar kun je het vinden?  
Trede 27 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Voeg een foto van 2 onderdelen toe in het worddocument van week 16 
 
Week 19:  
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Trede 27 en mindmap 
Trede 27 Schrijven: 
Schrijven en taalverzorging: 
Zo schrijf je het: helemaal 
Ik zal je overtuigen: 1, 2, 3 
Goede argumenten gebruiken: 1, 3  
Mindmap, volgens de richtlijnen 
Waar kun je het vinden?  
Trede 27 > Schrijven en de mindmap-uitleg staat In de powerpoint van week 14. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Voeg een foto van 2 onderdelen van trede 27 Schrijven toe in het worddocument van week 
19 en lever de mindmap uiterlijk 8 mei (week 19) in via de inlevermap in SOM. 
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Nsk1 
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Nsk2 
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Wiskunde 


