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Aardrijkskunde/geschiedenis 
 

Week: 25 
Leerjaar: HGL klas 1 
Vak: GS/AK 
Wat moet je maken?  
Week 1 AK de wereld wordt kleiner 
Waar kun je het vinden?  
Op het portaal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Niet nodig 
 
Week: 26 
Leerjaar: HGL klas 1 
Vak: GS/AK 
Wat moet je maken?  
Waar kun je het vinden?  
Week 2 AK de wereld wordt kleiner 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Niet nodig 
 

Week: 27 
Leerjaar: HGL klas 1 
Vak: GS/AK 
Wat moet je maken?  
Waar kun je het vinden?  
Missie AK de wereld wordt kleiner 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Inlevermap SOM 
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Biologie 
 
Week: 25 
Leerjaar: 1 HGL, 1 Mavo en 2 Mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Presentatie = afronding module Planten (alles inleveren, zie ppt) 
Waar kun je het vinden? 

- Op de Learning Portal (zie ook het werkpad bij de Module Planten) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Uiterlijk 19 juni. Let op dat je het op de juiste wijze inlevert bij jouw vakdocent 
(sommigen willen SOM, sommigen willen via de mail). Zie ppt 

 
Week: 26 
Leerjaar: 1 HGL, 1 Mavo en 2 Mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Praktische opdracht ‘bloem’ 
Waar kun je het vinden? 

- In de ppt week 26 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Uiterlijk 26 juni bij jouw vakdocent! Let op dat je het op de juiste wijze inlevert 
(sommigen willen via SOM, sommigen willen via de mail). Zie ppt 
 

Week: 27 
Leerjaar: 1 HGL, 1 Mavo en 2 Mavo 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Kahoot ‘Weet wat je eet’ 
Waar kun je het vinden? 

- Tijdens de les (fysiek of online) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Niet van toepassing 
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Economie  
 
Week: 25 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodedoel: Ec: Alles draait om geld 
Werkdoel: Missie 
Werken aan: 
Missie 1HGL 
Waar kun je het vinden? 
In het portaal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 19 juni in SOM.  
 
Week: 26 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodedoel: http://www.geldmoetrollen.org/# 
Werkdoel:  
Wat is geld?  
De euro 
Maken: 

• De opdrachten van de twee werkdoelen. 
Waar kun je het vinden? 
Op de site 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 26 juni bij je coach in het coach document.  
 
Week: 27 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodedoel: http://www.geldmoetrollen.org/# 

Werkdoel:  
Munten en bankbiljetten 
De betaalrekening 
Maken: 

• De opdrachten van de twee werkdoelen. 
Waar kun je het vinden? 
Op de site 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 3 juli in je coach document.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geldmoetrollen.org/
http://www.geldmoetrollen.org/
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Week: 28 
Leerjaar: 1HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodedoel: http://www.geldmoetrollen.org/# 

Werkdoel:  
Wisselkoersen 
Inflatie 
Maken: 

• De opdrachten van de twee werkdoelen. 
Waar kun je het vinden? 
Op de site 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Donderdag 9-7-2020 in je coach document 
  

http://www.geldmoetrollen.org/
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Engels 
 
Week: 25 
Leerjaar: HGL & mavo 1  
Vak:  Engels 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodoel : step 9 “Past, present & future” 
Werkdoelen :  
Watching and listening for information 
Work on & finish 

- “What are they saying?” 
- “Watchin the news” 

Presentation = Writing   
Work on your Presentation – Read about Anne Frank  
Waar kun je het vinden?  
Portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 1 
9 June with your coach on a Word-document 

 

Week: 26 
Leerjaar: HGL & mavo 1  
Vak:  Engels 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodoel : step 9 “Past, present & future” 
Werkdoelen :  
Writing short messages 
Work on & finish 

- “Making plans” 
- “Tell us what you think” 

Presentation = Writing   
Work on your Presentation – Read about Anne Frank  
 
Waar kun je het vinden? Portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 26 June with your coach on a Word-document 
 
 
Week: 27 
Leerjaar: HGL & mavo 1  
Vak:  Engels 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodoel : step 9 “Past, present & future” 
Presentation = Writing   
Finish your Presentation – Read about Anne Frank, fill in her personal information, make a 
timeline about her life, watch the video, answer the questions and write what you have 
learned about her in a note to a friend 
 
Waar kun je het vinden? Portal  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 3 July with your teacher on a Word-document 
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Frans 

 
Week: 25 
Leerjaar: 1HGL/1 Mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Maak van trede 7: les aliments, on 
prépare un plat (uitleg via teams) alle oefeningen van deze treetjes. 
Waar kun je het vinden? In de portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Uiterlijk 19 juni via de mail 
 
Week: 26 
Leerjaar: 1HGL/1 Mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Maak van trede 7: les panneaux, 
qu’est-ce qu’on mange? en ouvert et fermé. (uitleg via teams) alle oefeningen van deze 
treetjes 
Waar kun je het vinden? In de portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Uiterlijk maandag 26 juni via de mail 
 
Week: 27 
Leerjaar: 1HGL/1 Mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Maak van trede 7: de presentatie 
(uitleg via teams) maak alle oefeningen van deze presentatie. 
Waar kun je het vinden? In de portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Uiterlijk vrijdag 3 juli via de mail 
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Kv1 

 

Week: 25 
Leerjaar: 1  
Vak: KV1 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodedoel Telefoonhoesje ontwerpen 
Waar kun je het vinden? Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? In het inleverdocument op vrijdag 26 juni inleveren 
bij je coach 
 
Week: 26 
Leerjaar: 1 
Vak: KV1 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Periodedoel Telefoonhoesje ontwerpen 
Waar kun je het vinden? Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? In het inleverdocument op vrijdag 26 juni inleveren 
bij je coach 
 
Week: 27 
Leerjaar: 1 
Vak: KV1 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Afmaken van openstaande opdrachten, zie SOM voor O -tjes 
Waar kun je het vinden? De opdrachten in het Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Openstaande opdrachten lever je in bij je 
vakdocent. 
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Lichamelijke opvoeding 

 

Week: 25 
Leerjaar: 1 / 2 / 3 
Vak: LO 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
In de online les krijg je de opdracht 
Waar kun je het vinden? 
In de online les 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Jouw docent al dit aangeven in de online les 
 
Week: 26 
Leerjaar: 1 / 2 / 3 
Vak: LO 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
In de online les krijg je de opdracht 
Waar kun je het vinden? 
In de online les 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Jouw docent al dit aangeven in de online les 
 
Week: 27 
Leerjaar: 1 / 2 / 3 
Vak: LO 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
In de online les krijg je de opdracht 
Waar kun je het vinden? 
In de online les 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Jouw docent al dit aangeven in de online les 
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Nederlands 
 
Week: 25 
Leerjaar: 1HGL  
Vak: Nederlands   
Wat moet je maken?   
Leesvaardigheid oefening   
Waar kun je het vinden?  
Tijdens de les staat het in SOM.   
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Het wordt in de les besproken  
  
Week: 26 
Leerjaar: 1hgl  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?  
Toets leesvaardigheid.   
Waar kun je het vinden?  
De tekst + vragen krijg je op papier. De antwoorden gaan via Socrative.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?   
Eind van de les via Socrative.   
 
Week: 27 
Leerjaar: 1HGL  
Vak: Ned.   
Wat moet je maken?   
De opdrachten reflectie + boekverwerking boek 8 en 9 + boekenportfolio  
 Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
In de inlevermap op SOM, uiterlijk 3 juli.  
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O&O 
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PSO 
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Wiskunde 
 

Week: 25 
Leerjaar: 1 HGL 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Trede 11, oefentoets 
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal, bij presentatie staat de link naar de oefentoets 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het huiswerkdocument 
 
Week: 26 
Leerjaar: 1 HGL 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Trede 11 leren voor de toets. Toets maak je in de les.  
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Toets wordt tijdens de les gemaakt. 
 
Week: 27 
Leerjaar: 1 HGL 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Beoordelingen invullen van trede 11. 
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Niet van toepassing 
 

 

 


