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Economie 
 
Week: 24 & 25 
Leerjaar: 3HGL 3HA 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Periodedoel: Ec-S2: Banken en verzekeren  
Werkdoel 1: Missie  
Waar oefening bij staat moet je maken en inleveren! 
Missie banken en verzekeren 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Woensdag 19-6 via SOM!  
 
Week: 26 
Leerjaar: 3HGL 3HA 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Periodedoel: Economisch rekenen 
Hoofdstukken: 
Kostprijs berekenen 
omzet, brutowinst en nettowinst 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 26-6-2020 bij je coach in het coach document.  
 
Week: 27 
Leerjaar: 3HGL 3HA 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Periodedoel: Economisch rekenen 
Hoofdstukken: 
brutowinstmarge en consumentenprijs 
Diverse rekenoefeningen 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag 3-7-2020 in je coach document 
 
Week: 28 
Leerjaar: 3HGL 3HA 
Vak: Economie 
Wat moet je maken? Periodedoel: Economisch rekenen 
Hoofdstukken: 
Bedragen omrekenen van week naar maand en andersom 
Een stijging/daling berekenen in procenten 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Donderdag 9-7-2020 in je coach document 
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Engels 

 

Week: 25 
Leerjaar: 3HA 
Vak: Engels 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel 

1. Learn Word bank step 22 
2. Presentation: Listening exercises week 15 
3. In class we work on the letters (take all what you have already done, plus your 

stencils with you to school!!!) 
Waar kun je het vinden? 

1. Learning Portal step 22 
2. Learning portal presentation 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1. Test/ Quiz in Class 25th  of June (week 26 in class) 
2. Nvt Just make sure you practice it. 
3. Show me in class 

 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3Ha 
Vak: Engels 
Wat moet je maken (bv. Werkdoelen, periodedoel) 

1. Presentation do the exercise about storytelling (Use the words out of Word Bank)  
2. Presentation Complete activity 1 – 4 (Use the words out of Word bank) 
3. Test LUVA cito (22nd of June) 

Waar kun je het vinden? 
1. Learning Portal 
2. Learning Portal 
3. In class at school.  

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
1. Show me at school. 
2. Show me at school. 

 
Week: 27 
Leerjaar: 3HA 
Vak: Engels  Round up week!!! 
Wat moet je maken en doen? 

➢ Zorg dat je alles hebt afgerond uit trede 22 Learning Portal. Samengevat: 
1. Understanding movies and TV shows (alles) 
2. Telling a story (“TV talk” en “Behind the scenes” ) 
3. Presentation (“Exercises about Story telling” en “Complete activity 1-4” en 

“Listening exercises week 15” 
➢ Zorg dat de film opdracht is afgerond en ingeleverd op Som. Film “The boy 

that harvessed the wind” 
 

➢ Zorg dat de brieven allemaal gemaakt zijn en dat je persoonlijk feedback hebt 
ontvangen van je docent. Mag bij mij of bij meneer Osmani. (Niet per email, 
gewoon tijdens de les.) 

 
➢ Laat trede 22 aftekenen. 
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Frans 
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Kv1 

 

Week: 25 
Leerjaar: 3 
Vak: CKV 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Discipline 2, Eindopdracht CKV 
Waar kun je het vinden? Via de mail ontvangen van de CKV docent, na de digitale les. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? In het inleverdocument bij je coach op vrijdag 26 
juni of eerder mailen naar je vakdocent CKV. Let op SE cijfer telt 50% 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3 
Vak: CKV 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Discipline 2, Eindopdracht CKV 
Waar kun je het vinden? Via de mail ontvangen van de CKV docent, na de digitale les. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? In het inleverdocument bij je coach op vrijdag 26 
juni of eerder mailen naar je vakdocent CKV. Let op SE cijfer telt 50% 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3 
Vak: CKV 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Opdrachten die nog openstaan van 
CKV 
Waar kun je het vinden? Via de mail ontvangen van de CKV docent 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? In het inleverdocument bij je coach op vrijdag 3 
juli. 
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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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Maatschappijleer 
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Nederlands 
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Nsk1 
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O&O 
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Wiskunde 
 

Week: 25 
Leerjaar: 3Ha 
Vak: Wiskunde A 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Rekenvolgorde 
Lees de theorie en maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Website math4all. Zie Portal trede 35 voor de link. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 19 juni. 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3Ha  
Vak: Wiskunde A 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Eenheden 
Lees de theorie en maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Website math4all. Zie Portal trede 35 voor de link. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 26 juni. 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3Ha  
Vak: Wiskunde A 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Testen 
Maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Website math4all. Zie Portal trede 35 voor de link. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 3 juli. 
 

Week: 28 
Leerjaar: 3Ha  
Vak: Wiskunde A 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Toepassen en examenopgaven 
Maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Website math4all. Zie Portal trede 35 voor de link. 
 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 10 juli. 
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Week: 25 
Leerjaar: 3Ha 
Vak: Technische wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Werkbladen: 
- 35.2.2 Kwadratische tweeterm 
- 35.2.3 Kwadratische drieterm 
Lees de theorie en maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Portal wiskunde trede 35.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 19 juni. 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3Ha  
Vak: Technische wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Werkbladen: 
- 35.2.3 Vergelijkingen oplossen 
- 35.3.1 abc formule 
Lees de theorie en maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Portal wiskunde trede 35.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 26 juni. 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3Ha  
Vak: Technische wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Werkbladen: 
- 35.3.2 Vergelijkingen met abc formule 
- 35.4.1 Discriminant 
Lees de theorie en maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Portal wiskunde trede 35. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 3 juli. 
 
Week: 28 
Leerjaar: 3Ha  
Vak: Technische wiskunde  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Werkbladen: 
- 35.4.2 Vergelijkingen oplossen(1) 
- 35.4.3 Vergelijkingen oplossen(2) 
Lees de theorie en maak de opdrachten in je schrift. 
Kijk zelf je antwoorden na. 
Waar kun je het vinden? 
Portal wiskunde trede 35  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach op vrijdag 10 juli. 
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