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Aardrijkskunde 
 

Week: 15 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Aardrijkskunde 
Wat moet je maken?  
Je bekijkt 2 filmpjes op YouTube over de begrippen van het boekje “Water”.  
Waar kun je het vinden? 
Deel 1: Begrippen A t/m K   https://www.youtube.com/watch?v=04nZUL3qlWQ  
Deel 2: Begrippen K t/m Z  https://www.youtube.com/watch?v=6Ev9aW1ThV0  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Je hoeft niet in te leveren. De filmpjes zijn je eigen voorbereiding op de toets.  
 
Week: 16 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Aardrijkskunde  
Wat moet je maken?  
Toets water 
Waar kun je het vinden? 
Deze toets wordt op het tijdstip naar je toe gestuurd.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Donderdag 16 april om  9.30 uur tot 11.00 uur, heb je extra tijd dan lever je het om uiterlijk 
om 11.20 uur in. Je levert de toets in op SOM, inlevermap “Toets Water”. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=04nZUL3qlWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Ev9aW1ThV0
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Biologie 

 
Week: 15 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
Voorbereiden SE Planten en Ecologie, maak minimaal 2 oefeningen PER HOOFDSTUK van 
biologiepagina.nl 
Waar kun je het vinden?  
biologiepagina.nl (4 mavo Thema 2 en 3, oefenen) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Maak minstens 2 selfies van jezelf met de behaalde scores van de oefeningen en zet dit in 
het wekelijkse document.  
 
Week: 16 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
Voorbereiden SE Planten en Ecologie, Op dinsdag middag van 14.00 tot 14.30 vind een 
verplicht oefen SE plaats!  
Waar kun je het vinden?  
Uitleg vind je t.z.t op SOM bij week 16. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Op SOM komt een inlevermap, dinsdagmiddag om 14.30  sluit deze map.  
 
Week: 19 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
Voorbereiden SE Planten en Ecologie 
Waar kun je het vinden?  
BVJ boek, biologiepagina.nl, youtube: biologie met Joost etc. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
 x 
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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 
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Economie 
 

Week: 15 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Als je voor PO Onderneem for Change of voor PO gezin nog iets moet maken, moet dat zo 
snel mogelijk af. Je volgt in dat geval ook verplicht de les van de vakdocent deze week.  
Waar kun je het vinden?  
SOM, studiewijzer 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Zo snel mogelijk. Leg contact met de docent hierover. Onderneem for change lever je in per 
mail, PO gezin in de inlevermap in SOM.  
 
Week: 16 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Als je voor PO Onderneem for Change of voor PO gezin nog iets moet maken, moet dat zo 
snel mogelijk af. Je volgt in dat geval ook verplicht de les van de vakdocent deze week.  
Waar kun je het vinden?  
SOM, studiewijzer 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Zo snel mogelijk. Leg contact met de docent hierover. Onderneem for change lever je in per 
mail, PO gezin in de inlevermap in SOM.  
 
Week: 19 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Economie 
Wat moet je maken?  
Als je voor PO Onderneem for Change of voor PO gezin nog iets moet maken, moet dat zo 
snel mogelijk af. Je volgt in dat geval ook verplicht de les van de vakdocent deze week.  
Waar kun je het vinden?  
SOM, studiewijzer 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Zo snel mogelijk. Leg contact met de docent hierover. Onderneem for change lever je in per 
mail, PO gezin in de inlevermap in SOM.  
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Engels 

 

Week: 15 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Leesexamen 2015 tekst 7, vraag 11,12,13. 

- Probeer bij deze 3 vragen of je bij ieder gegeven antwoord kan bedenken waarom de 
andere antwoorden fout zijn.  Schrijf dat ook helemaal uit. 

Lees alinea 1.   
- Schrijf op wat de belangrijkste boodschap is uit Alinea 1. 

Lees alinea 4, 5, 6 en 7.  
- Bedenk bij elk van deze alinea’s een toetsvraag. Maak hierbij gebruik van de 

signaalwoorden en zinnen uit je boeken van Library. 
Waar kun je het vinden? 
Examenblad.nl   (GT examen 2015 tijdvak 1)  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Zorg dat je het meeneemt naar de les online. Want hier bespreken we de antwoorden! We 
bespreken dan ook hoe je dit op zo een goed mogelijke manier kan opschrijven, zodat je er 
punten voor kunt scoren.  
 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4 mavo 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Leesexamen 2016, tekst 8, vraag 16. 
Leesexamen 2016, tekst 8, vraag 17 

- Lees de vraag en schrijf het juiste antwoord op. 
- Leg nu uit waarom de andere drie woorden niet op die plek in de zin passen. 

Lees alinea 1 t/m 3 
- Schrijf uit iedere alinea de belangrijkste boodschap op.  

Lees alinea 4 t/m 7. 
- Bedenk voor iedere alinea een toetsvraag. Maak gebruik van de signaalwoorden en 

zinnen uit je boeken van Library. 
Waar kun je het vinden? 
Examenblad.nl (GT examen 2016 tijdvak 1) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Zorg dat je het meeneemt naar de les online. Want hier bespreken we de antwoorden! We 
bespreken dan ook hoe je dit op zo een goed mogelijke manier kan opschrijven, zodat je er 
punten voor kunt scoren.  
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Frans 
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Geschiedenis 
 

Geen huiswerk.  
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Lichamelijke opvoeding 
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Maatschappijkunde 

 
Week: 15  
Leerjaar: 4  
Vak: maatschappijkunde  
Wat moet je maken?  
Begin van de week (per teams) vragen stellen over stof basiskennis. 
Eind van de week informele toetsing basiskennis (nodig om SE af te ronden). 
Waar kun je het vinden? 
Samenvatting basiskennis is zelfgemaakt. 
Powerpoint basiskennis staat op SOM  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
N.V.T 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4  
Vak: maatschappijkunde 
Wat moet je maken?  
Begin van de week (per teams) vragen stellen over stof . 
Eind van de week informele toetsing politiek (nodig om SE af te ronden). 
Waar kun je het vinden? 
Samenvatting basiskennis is zelfgemaakt. 
Powerpoint basiskennis staat op SOM 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
N.v.t 
 
Week: 19  
Leerjaar: 4  
Vak: maatschappijkunde 
Wat moet je maken?  
Begin van de week (per teams) vragen stellen over stof . 
Eind van de week informele toetsing criminaliteit (nodig om SE af te ronden). 
Waar kun je het vinden? 
Samenvatting basiskennis is zelfgemaakt. 
Powerpoint basiskennis staat op SOM 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
N.v.t 
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Nederlands 
 

Week: 15 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Maak de leesteksten van examen 2019-2. Vraag 12 mag je overslaan (samenvatting). De 
schrijfopdracht (vraag 29) maak je ook, dit is een zakelijke e-mail. 
Maak alle opdrachten in de omgeving van de eindexamensite. 
Waar kun je het vinden? 
www.eindexamensite.nl > examen 2019-2 (tweede tijdvak) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Uiterlijk 10 april, op de site van eindexamensite.nl. Vermeld in je document naar je coach 
dat/of je dit gedaan hebt. 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Kies zelf een of meerdere leesteksten uit van examens die je nog niet hebt gemaakt. Maak 
deze. 
Waar kun je het vinden? 
www.eindexamensite.nl  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uiterlijk 9 april, op de site van eindexamensite.nl. Vermeld in je document naar je coach 
wat/of je dit gedaan hebt. 

  

http://www.eindexamensite.nl/
http://www.eindexamensite.nl/
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Nsk1 

 

Week: 15 
Leerjaar: 4nask1 
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 

1. HO Hfst. Thema’s 
2. HO Grootheden Eenheden 
3. HO Elektriciteit / Krachten 

Waar kun je het vinden? 
1. https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
2. Zie mail: HO Grootheden Eenheden 26-3-2020 
3. Zie mail: HO Elektriciteit / Krachten 19-3-2020 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 
2. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 
3. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 

 
 
Week: 16 
Leerjaar: 4nask1 
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 

1. HO Hfst. Thema’s 
2. HO Grootheden Eenheden 
3. HO Elektriciteit / Krachten 

Waar kun je het vinden? 
1. https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
2. Zie mail: HO Grootheden Eenheden 26-3-2020 
3. Zie mail: HO Elektriciteit / Krachten 19-3-2020 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 
2. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 
3. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 

 
 
Week: 19 
Leerjaar: 4nask1 
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 

1. HO Hfst. Thema’s 
2. HO Grootheden Eenheden 
3. HO Elektriciteit / Krachten 

Waar kun je het vinden? 
1. https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
2. Zie mail: HO Grootheden Eenheden 26-3-2020 
3. Zie mail: HO Elektriciteit / Krachten 19-3-2020 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 
2. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 
3. Cvdijk01@lentiz.nl / Microsoft Teams 

 

 

https://www.daltonmavo.nl/aristotle
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
mailto:Cvdijk01@lentiz.nl
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Nsk2 
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Wiskunde 
 

Week: 15 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Examen wiskunde 2018 I De opdrachten die nog nodig zijn voor de afsluitende SE opdracht 

van H7: 

Opdrachten 12 t/m 14 en kijk deze ook na in VO content.  

Examen wiskunde 2018 II De opdrachten die nog nodig zijn voor de afsluitende SE opdracht 

van H7: 

Opdrachten13 t/m 15 en 23 t/m 25 en kijk deze ook na in VO content.  

Waar kun je het vinden? 
Eindexamensite en PowerPoints tijdens de lessen gedeeld met jullie 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uitwerkingen in je schrift als foto in het word bestand en dat stuur je naar je coach 

Week: 16 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
H7 is bestudeerd en alle opdrachten van week 12, 13, 14 en 15 zijn gemaakt en nagekeken. 
Waar kun je het vinden? 
Boek deel 2 en eindexamensite 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
 
Week: 19 
Leerjaar: 4 MAVO 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
SE opdracht over verbanden die uitgedeeld is in de les van week 15 
Waar kun je het vinden? 
PowerPoints en SE opdracht is gedeeld tijdens de les in week 15 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Uitwerkingen in je schrift als foto in het word of PDF bestand en dat stuur je naar je coach en 
naar je vakdocent van wiskunde 
 

 


