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Aardrijkskunde 
 

Week:25 (15 t/m 19 mei) 
Leerjaar:  1 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Deze week ga je aan de slag met het maken van een samenvatting met behulp van het 
leerdocument mensen, mensen, mensen toetsweek. Deze staat onder de missie.  
De missie gaan we volgende week of de week er op maken! Je mag wel aan de missie 
beginnen! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  

Je levert jouw samenvatting in SOM in. Dat doe je in het mapje samenvatting mensen, 

mensen, mensen. LET OP: maak het zelf, want er zal plagiaatcontrole zijn. Daarnaast is het 

zo dat als je het opzoekt, dat je gelijk al aan het leren bent! 

 

Week: 26 (22 t/m 26 juni): 
Leerjaar:  1 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Deze week ga je leren voor jouw toets ‘mensen, mensen, mensen’ die gepland staat voor in 
week 27.  
Leren voor je toets 
 
Week:27 (29 juni t/m 3 juli): 
Leerjaar:  1 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Deze week heb je de toets voor het thema ‘mensen mensen, mensen’. Daarvoor moet jij 
leren jouw samenvatting en kun je alle werkdoelen nog eens keer doornemen! Een 
voldoende wil zeggen dat je klaar bent. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  

Bij het halen van een onvoldoende moet jij de missie maken en op 8 juli inleveren! 
 
 
Week: 28 (6 juli t/m 10 juli): 
Leerjaar:  1 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Wanneer en hoe moet je het 

inleveren?  

Onvoldoende voor jouw toets ‘mensen, mensen, mensen? Lever dan jouw missie ‘mensen, 
mensen, mensen’ in via de mail aan jouw eigen aardrijkskunde docent! Dit doe je via SOM 
en wel voor 8 juli!!! 
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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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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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Geschiedenis 
 

Week: 25  
Leerjaar: 1 Mavo 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? -Oorzaken van de Opstand en  
-Willem van Oranje en de republiek.   
Waar kun je het vinden? Op de Learning portal onder het werkdoel Oorzaken van de 
Opstand en Willem van Oranje en de republiek.   
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Op 19 juni lever je de opdrachten in door al het 

gemaakte materiaal in een word-document op te sturen naar je coach.  

 
 
Week: 26  
Leerjaar: 1 Mavo 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Missie tijd van ontdekkers en 
hervormers.   
Waar kun je het vinden? Op de Learning portal onder het werkdoel missie met de naam 
“Aangepaste missie thema 5 MAVO”.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Op 29 juni lever je de missie in door deze naar je 

docent (waarvan je het hele jaar les hebt gehad) te mailen.  

Mevrouw Bömer: mbomer@lentiz.nl 

Mevrouw van den Burg: mvdburg09@lentiz.nl  

 

 

Week: 27  
Leerjaar: 1 Mavo 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Missie tijd van ontdekkers en 
hervormers.   
Waar kun je het vinden? Op de Learning portal onder het werkdoel missie met de naam 
“Aangepaste missie thema 5 MAVO”.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Op 29 juni lever je de missie in door deze naar je 

docent (waarvan je het hele jaar les hebt gehad) te mailen.  

Mevrouw Bömer: mbomer@lentiz.nl 

Mevrouw van den Burg: mvdburg09@lentiz.nl  

 

 

  

mailto:mbomer@lentiz.nl
mailto:mvdburg09@lentiz.nl
mailto:mbomer@lentiz.nl
mailto:mvdburg09@lentiz.nl
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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: Mavo 1  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?  
Afronden Trede 9. De streefdatum is verschoven naar 19 juni. Ben je klaar met Trede 9 dan 
kun je verder met Trede 10. 
Waar kun je het vinden?  
De Checklist en PowerPoint én documenten van Trede 9 en Trede 10 staan bij de 
jaarbijlagen op SOM bij het vak Nederlands én op het Portaal bij Trede 10 “introductie”.  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Op vrijdagen lever je je gemaakte werk in het Word document dat je naar je coach mailt in  óf 
je mailt je aftekenopdrachten naar je docent Nederlands. 
Mevr. Hubee: mhubee@lentiz.nl 
Meneer Helmich: xhelmich@lentiz.nl 
Mevr. Berendse: mberendse@lentiz.nl 
De vier opdrachten die bij Trede 10 horen lever je in via de inlevermappen op SOM. 
 
Week 26  
Leerjaar: Mavo 1  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?  
Trede 9 is nu afgerond. Ga verder met Trede 10. 
Waar kun je het vinden?  
De Checklist en PowerPoint én documenten van Trede 10 staan bij de jaarbijlagen op SOM 
bij het vak Nederlands én op het Portaal bij Trede 10 “introductie”. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Zodra je een opdracht af hebt, lever je deze in via de inlevermap op SOM.  
De vier opdrachten die bij Trede 10 horen lever je in via de inlevermappen op SOM. 
 
Week 27 
Leerjaar: Mavo 1  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?   
Ga verder met Trede 10. 
Waar kun je het vinden?  
De Checklist en PowerPoint én documenten van Trede 10 staan bij de jaarbijlagen op SOM 
bij het vak Nederlands én op het Portaal bij Trede 10 “introductie”. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Zodra je een opdracht af hebt, lever je deze in via de inlevermap op SOM.  
De vier opdrachten die bij Trede 10 horen lever je in via de inlevermappen op SOM. 
 
Trede 9: streefdatum 19 juni. 
Om het vak Nederlands Trede 9 “Fit(ter)” af te ronden laat je onderstaande 3 opdrachten af 
tekenen.  
Lezen à Woorden met betekenis à Herken verbanden in een recensie van het boek 
“Bedreigd”.  
Schrijvenà Verleidelijke tekst à  Schrijf een onderhoudende tekst over stress.  
Boekpresentatie over het door jou gelezen in Trede 8 gelezen boek. Neem je boek of een 
plaatje van de kaft van het boek mee. 
 
 
 

mailto:mhubee@lentiz.nl
mailto:xhelmich@lentiz.nl
mailto:mberendse@lentiz.nl
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Trede 10: streefdatum: 3 juli 
Om het vak Nederlands Trede 10 “Afscheid in stijl” (rood) af te ronden moet je 4 zaken doen: 
Nederlandse film kijken en hier een verslag bij schrijven. 
Excel document “Portfolio Nederlands” invullen.  
Lijst “Lesstof klas 1-rood” invullen. 
Verslagje “Reflectie leerjaar 1” schrijven.  
Alle vier deze opdrachten lever je in via de inlevermap op SOM.  
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Nsk1 
 
Week: 25 
Leerjaar: 1  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Samenvatting hoofdstuk communicatie deel 2 
Waar kun je het vinden? 
Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
 
Week: 26 
Leerjaar: 1  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Toets communicatie via Microsoft Forms 
Waar kun je het vinden? 
Mailbox 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Levert zichzelf in 
 
Week: 27 
Leerjaar: 1  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Herhaling Big Bang tekenopdrachten 
Waar kun je het vinden? 
Tekenbladen in de les 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
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Wiskunde 
 
Week: 25 
Leerjaar:  
MAVO leerjaar 1 
Vak:  
Wiskunde  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

1. Maken en in het huiswerk bestand zetten: Diagnostische oefeningen 9.1 & 9.2 
Waar kun je het vinden? 
Trede 9 in de Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s maken van je schrift en inleveren in het wekelijkse PDF bestand bij je coach. 
 
 
Week: 26 
Leerjaar:  
MAVO leerjaar 1 
Vak:  
Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

1. Toets Trede 9 Socrative in de les op school.  
2. Herhalen Trede 7: Maken werkblad.  

Waar kun je het vinden? 
Trede 9 in de Learning Portal, onder het kopje ‘presentatie’ 
Trede 7 in de Learning Portal, onder het kopje ‘presentatie’ 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Meenemen naar de les 
 
Week: 27 
Leerjaar:  
MAVO leerjaar 1 
Vak:  
Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

1. Toets Trede 7 in de les op school 
Waar kun je het vinden? 
Trede 7 in de Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In de les op school. 
 
Week: 28 
Leerjaar:  
MAVO leerjaar 1 
Vak:  
Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

1. Inhalen achterstanden wiskunde 
2. Herhalen van onvoldoendes 

Waar kun je het vinden? 
In de Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Bij de wiskunde docenten. 
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