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HGL 3 gz – Opdrachten week 25, 26 en 27 
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Bedrijfseconomie 
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Biologie 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3Hb en 3Hc 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
De vragen van de opdracht “werken in de sportwinkel”. Heb je hierover vragen, dan via de 
mail aan je eigen docent. Stel ze voor het contact moment op 15 juni 2020. De opdracht is 
na inlevering niet herkansbaar, dus doe echt je best. 
Waar kun je het vinden?  
SOM, mapje SE opdracht “werken in de sportwinkel” (vragen). 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Inlevermap op SOM, deadline vragen: 15 juni 2020 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3Hb en 3Hc 
Vak: Biologie 
Wat moet je maken?  
De folder van de Opdracht “werken in de sportwinkel”. 
Waar kun je het vinden?  
SOM, mapje SE opdracht “werken in de sportwinkel” (folder). 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Inlevermap op SOM, deadline folder: 25 juni 2020 
Te laat inleveren levert aftrek van punten op. 
Uiterlijk dinsdag 30 juni voor 12.00 uur moeten alle cijfers in SOM zijn ingevoerd.  

 

  



4 
 

 

Duits 
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Economie 
 

Week: 24 & 25 
Leerjaar: 3HGL 3HB en 3HC 
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 3Hb en 3HC 
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 3Hb en 3HC 
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 3Hb en 3HC 
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: 3Hb en 3Hc 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
- Verwerken feedback opdracht 1 zakelijke brief 
- Maken opdracht 2 en 3 zakelijke brief  
Waar kun je het vinden? 
In je outlook en op www.padlet.com/osmanilentiz/zakelijkebrief  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Verbeterde versie opdracht 1 = 19 juni bij je docent inleveren 
Opdracht 2 = 19 juni bij je docent inleveren 
Opdracht 3 = in week 26 geprint meenemen naar de les. 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3Hb en 3Hc 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
- Verwerken feedback opdracht 2 + 3  
- Maken opdracht 4 + 5 zakelijke brief 
Waar kun je het vinden? 
In je outlook en op www.padlet.com/osmanilentiz/zakelijkebrief  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Verbeterde versie opdracht 2 + 3 = 26 juni bij je docent inleveren 
Opdracht 4 = 26 juni bij je docent inleveren 
Opdracht 5 = In week 27 geprint meenemen naar de les 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3Hb en 3Hc 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
Schrijftoets zakelijke brief in de klas. 
Waar kun je het vinden? 
Oefenmateriaal in je outlook en op www.padlet.com/osmanilentiz/zakelijkebrief + de versies 
met feedback/verbeterde versies. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In week 27 in de klas 
 
Week: 28 
Leerjaar: 3Hb en 3Hc 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
Geen huiswerk. Oefenen luister- en kijkexamens in de klas. 
Waar kun je het vinden? 
In de klas 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In week 28 in de klas 
 
 
 
 
 

http://www.padlet.com/osmanilentiz/zakelijkebrief
http://www.padlet.com/osmanilentiz/zakelijkebrief
http://www.padlet.com/osmanilentiz/zakelijkebrief
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Week: 29 
Leerjaar: 3Hb en 3Hc 
Vak: Engels 
Wat moet je maken? 
Geen huiswerk. Oefenen luister- en kijkexamens in de klas. 
Waar kun je het vinden? 
In de klas 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In week 29 in de klas 
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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 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3Hb/3Hc 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Periodedoel trede 29 aanmaken met als streefdatum 3 juli 2020. 
- Uitleg spreekbeurt eindeschooljaar, tijdens de les en in je eigen tijd bereid je deze 

voor. 
Waar kun je het vinden? 
SOMtoday 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3Hb/3Hc 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Periodedoel trede 29 aanmaken met als streefdatum 3 juli 2020. 
- Spreekbeurten 

Waar kun je het vinden? 
SOMtoday 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3Hb/3Hc 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Periodedoel trede 29 aanmaken met als streefdatum 3 juli 2020. 
- Spreekbeurten 
- Bijwerken achterstallig werk (laatste week) 

Waar kun je het vinden? 
SOMtoday 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- 
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Nsk1 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3hC  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 5 opdracht 167 – 188 
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: 3hC  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Hfst. 6. Geluid Paragraaf 1 t/m 5 opdracht 0 – 188 
Formatieve toets geluid 
Waar kun je het vinden? 
https://www.daltonmavo.nl/aristotle 
https://daltonmavo.nl/formatief/quiz.php?seed=1&test=3nask1.6.geluid 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
Formatieve toets maak je voor jezelf 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3hC  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Inleveren PO Geluid 
Waar kun je het vinden? 
Uitgedeeld in de les / In de Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
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: 3hb en 3Hc 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Trede 26, tijdens de les wordt de afsluitende opdracht gedeeld.  
Om de afsluitende opdracht te kunnen maken, moet je de werkbladen van trede 26 
bestuderen. 
Waar kun je het vinden? 
De afsluitende opdracht wordt gedeeld met jullie tijdens de les en via de SOM email naar 
jullie verstuurd. Ook is deze terug te vinden in het portal, trede 26 bij het onderdeel 
presentatie. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach en direct bij de vakdocent. 
 
Week: 26 
Leerjaar: 3hb en 3Hc 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Fysieke les 1  herhaling trede 21 + maken van de oefentoets trede 21 
Fysieke les 2  herhaling trede 22 + maken van de oefentoets trede 22 
Waar kun je het vinden? 
Oefentoetsen gedeeld tijdens de lessen van week 26 en verstuurd via de SOM email. De 
oefentoetsen zijn ook terug te vinden op het portaal. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach. 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3hb en 3Hc 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Fysieke les 1 herhaling trede 26 + maken van de oefentoets trede 26 
Fysieke les 2 Socrative toets over de tredes 21, 22 en 26 (30-45 minuten)  
Waar kun je het vinden? 
Oefentoets gedeeld tijdens de eerste les van week 27 en verstuurd via de SOM email. De 
oefentoets is ook terug te vinden op het portaal. 
De Socrative toets maken jullie tijdens de tweede les.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het Word bestand aanleveren bij de coach. 
 


