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Aardrijkskunde/geschiedenis 
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Biologie 

 

Week: 25 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Opdracht ‘Werken in een sportwinkel’ 
Waar kun je het vinden? 

- Op SOM, studieplanner biologie. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Op 15 juni lever je het verslag in over jouw gekozen sport. Na inleveren niet 
herkansbaar. 

- Verslag bestaat uit: 
o Introductie 
o De antwoorden op de hulpvragen (blz 4 en 5) 
o Bronnenlijst 

- Inlevermap SOM ‘verslag sportwinkel’ 
 

- Op 26 juni lever je de folder in over jouw gekozen sport.  
- Inlevermap SOM ‘folder sportwinkel 

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

- Opdracht ‘Werken in een sportwinkel’ 
Waar kun je het vinden? 

- Op SOM, studieplanner biologie. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Op 26 juni lever je de folder in over jouw gekozen sport.  
- Inlevermap SOM ‘folder sportwinkel’  
- TE LAAT is 1 punt aftrek per week van je cijfer. 
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Duits 
 

Week: 25 
Leerjaar: 2HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Leestoets (op school) 
- Zelfbeoordeling trede 7 Learning Portal invullen 
- Trede 8 inplannen streefdatum: 10 juli 
- Trede 8 werkpad week 1 maken: 

o Leben eines Stars (oefenen voor de leestoets) 
o Der Auftritt (das / dass) 

Waar kun je het vinden? 
- Learning Portal 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- Vóór het maken van de toets af inleveren via screenshots van het resultaat 

 

Week: 26 
Leerjaar: 2HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Trede 8 werkpad week 2 maken: 
o Hinter den Kulissen (oefenen 1e, 3e en 4e naamval) 
o Das Festival (oefenen 1e, 3e en 4e naamval) 

- Link 1 oefenen 1e, , 3e en 4e naamval 
- Link 2 oefenen 1e, 3e en 4e naamval 
- Link 3 oefenen 1e, 3e en 4e naamval 
- Leren naamvalschema 
- Leren naamval stappenplan 

Waar kun je het vinden? 
- Learning Portal 
- Link 1: http://www.duits-oefenen-online.nl/oefening.php?id=33 
- Link 2: http://www.duits-oefenen-online.nl/oefening.php?id=34 
- Link 3: https://www.educaplay.com/game/3188085-

der_groep_1_3_4e_naamval.html#! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Vóór week 27 af inleveren via screenshots van het resultaat 
 

Week: 27 
Leerjaar: MAVO 
Vak: Duits 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Leren naamvalschema 
- Leren naamval stappenplan 
- Socrativetoets naamvallen 

Waar kun je het vinden? 
- Code voor de socrative ontvang je tijdens de les  

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- Vóór week 28 de Socrative in orde met minimaal 55% goed 

 

  

http://www.duits-oefenen-online.nl/oefening.php?id=33
http://www.duits-oefenen-online.nl/oefening.php?id=34
https://www.educaplay.com/game/3188085-der_groep_1_3_4e_naamval.html#!
https://www.educaplay.com/game/3188085-der_groep_1_3_4e_naamval.html#!
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Economie 
 
Week: 25 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Wat doet de overheid in crisis tijd? 
Waar kun je het vinden? 
Crisis… een moment van waarheid! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het huiswerkdocument 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Missie 
Waar kun je het vinden? 
Crisis… een moment van waarheid! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het huiswerkdocument  
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

Missie 
Waar kun je het vinden? 
Crisis… een moment van waarheid! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In som > datum en tijd hoor je van de docent in de les 
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Engels 
 
Week: 25  
leerjaar: Mavo 2 / HGL 2   
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Objective step 17: 
- Word shape 
- For teens and tweens 
Waar kun je het vinden?  
Portaal step 17 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vrijdag in PDF document naar coach sturen (Screenshots). 
 
 
Week: 26  
leerjaar: Mavo 2 / HGL 2 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Objective step 17: 
- Hometown glory 
- In the right direction 
- Presentation 
Waar kun je het vinden?  
Portaal step 17 + padlet:  https://padlet.com/osmanilentiz/step17 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vrijdag in PDF document naar coach sturen (Screenshots). 
 
Week: 27  
leerjaar: Mavo 2 / HGL 2 
Vak: Engels 
Wat moet je maken?  
Objective step 17: 
- Presentation 
- Money talk 
Waar kun je het vinden?  
Portaal step 17 + padlet: https://padlet.com/osmanilentiz/step17 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Voor 1 juli moet de presentatie bij je vakdocent gepresenteerd worden. 

  

https://padlet.com/osmanilentiz/step17
https://padlet.com/osmanilentiz/step17
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Frans 
 

Week: 25 
Leerjaar: 2HGL/2 Mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Maak een periodedoel aan voor trede 
19 (datum 10 juli) Maak de oefeningen van mini-treetje 1 Ados Job (uitleg via teams) 
Waar kun je het vinden? In de portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Inleveren uiterlijk vrijdag 19 juni liefs via de mail 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2HGL/2 Mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Maak van trede 19 de mini-trede 2: 
mon CV (uitleg via teams) 
Waar kun je het vinden? In de portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Inleveren uiterlijk vrijdag 26 juni via de mail 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 HGL/ 2 Mavo 
Vak: Frans 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Maak van trede 19 de minitrede: 
Bénévole (uitleg via teams) 
Waar kun je het vinden? In de portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Inleveren uiterlijk vrijdag 3 juli via de mail 
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Kv1 

 
Week: 25  
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Kv1 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Lookalike “stilleven” 
Waar kun je het vinden? PP via mail 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag 18 juni 2020 in het word document naar je 
coach 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Kv1 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Uitleg lookalike ”beroep” 
Waar kun je het vinden? PP via mail 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Geen opdracht deze week  
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Kv1 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Foto lookalike “beroep” 
Waar kun je het vinden? PP via mail 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag 2 juli 2020 in het word document naar je 
coach 
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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: 2 HGL 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Periodedoel trede 19 aanmaken met als streefdatum 3 juli 2020. 
- Maken werkdoelen spreken en gesprekken voeren: 

o Wat ik je wil vertellen…. 
o Volg je me? 
o Zeg het zo! 

Waar kun je het vinden? 
Learning Portal. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Wekelijks bestand naar de coach. 
 
! Begin alvast aan je samenvatting/boekpresentatie! Zie PPP op SOM. 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Periodedoel trede 19 aanmaken met als streefdatum 3 juli 2020. 
- Maak je samenvatting af (zie PPP SOMtoday) 
- Ene helft van de klas boekpresentatie 

Waar kun je het vinden? 
PPP in SOMtoday 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Samenvatting in de inlevermap op SOM. Boekpresentatie doe je bij mevr. Van Nieuwkerk in 
de online les. 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Periodedoel trede 19 aanmaken met als streefdatum 3 juli 2020. 
- Maak je samenvatting af (zie PPP SOMtoday) 
- Andere helft van de klas boekpresentatie 

Waar kun je het vinden? 
PPP in SOMtoday 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Samenvatting in de inlevermap op SOM. Boekpresentatie doe je bij mevr. Van Nieuwkerk in 
de online les. 
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Nsk1 
 
 
Week: 25 
Leerjaar: 2hA & 2hB  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 3 opdracht 80 - 128 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2hA & 2hB  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 4 opdracht 129 – 166 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2hA & 2hB  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 1 t/m 5 opdracht 0 – 188 
Formatieve toets geluid 
Inleveren PO Geluid 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
https://daltonmavo.nl/formatief/quiz.php?seed=1&test=3nask1.6.geluid 
Uitgedeeld in de les / In de Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
Formatieve toets maak je voor jezelf 
Uiterlijk 3 juli bij de vakdocent 
 
 
Week: 25 
Leerjaar: 2hC & 2hD  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 4 opdracht 129 – 166 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 

Week: 26 
Leerjaar: 2hC & 2hD  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 5 opdracht 167 – 188 

https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://daltonmavo.nl/formatief/quiz.php?seed=1&test=3nask1.6.geluid
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
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Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2hC & 2hD  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 1 t/m 5 opdracht 0 – 188 
Formatieve toets geluid 
Inleveren PO Geluid 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
https://daltonmavo.nl/formatief/quiz.php?seed=1&test=3nask1.6.geluid 
Uitgedeeld in de les / In de Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
Formatieve toets maak je voor jezelf 
Uiterlijk 3 juli bij de vakdocent 
 

 

  

https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://www.daltonmavo.nl/aristotle
https://daltonmavo.nl/formatief/quiz.php?seed=1&test=3nask1.6.geluid
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O&O 
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Wiskunde 
 

Week: 25 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Trede 34 werkdoel: berekenen van een kans.  
Missie trede 24 en 34 
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het huiswerkdocument lever je de gemaakte werkdoel in.  
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Missie trede 24 en 34 
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Deadline van de missie is 26 juni. Lever je poster bij je docent in.  
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 HGL 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Beoordelingen invullen van trede 24 en 34. 
Leren voor toetsen die ingehaald moeten worden. 
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Niet van toepassing 
 

 

 


