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Aardrijkskunde 
 

Week:  25 (12 t/m 19 juni): 
Klas: 2 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken?  
Deze week ga je verder met het leerdocument dat bij dit thema bij de missie staat. Deze 
moet je deze week in orde maken. Als je klaar bent lever je het in SOM in. Er staat een 
inlevermap klaar voor jullie! 19 juni moet jouw leerdocument klaar zijn! 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Lever uiterlijk op vrijdag in, in het mapje leerdocument toets duurzaamheid 
 
Week:  26 (22 t/m 26 juni): 
Klas: 2 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken?  
Zet deze week de puntjes op de i voor aardrijkskunde.  
Dat houdt in: 
Vul jouw periodedoelen volledig in (reflectie en resultaat) 
Maak achterstallig werk af (werkdoelen) 
Vul jouw samenvatting aan 
LEER VOOR JOUW TOETS IN WEEK 27 (29 of 30 juni tijdens de les) 
 
 
Week: 27 (29 juni t/m 3 juli): 
Klas: 2 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken?  
Tijdens deze les krijg je een Socrative toets over het thema Duurzaamheid. 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): 
Klas: 2 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken?  
Afsluitende digitale les!  
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Onvoldoende gehaald voor jouw toets, lever jouw missie deze woensdag de 8e juli in via de 
mail aan dvwesting@lentiz.nl . 
  

mailto:dvwesting@lentiz.nl


3 
 

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 

 

 

 

 

Duits 
 

Week: 25 
Leerjaar: MAVO 2 
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) 
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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: MAVO 2 
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 2 
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 MAVO 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Wat zijn maatschappelijke kosten? 
Wat .... als de productie toeneemt? 
Waar kun je het vinden? 
In the learning portal → periodedoel milieu 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het huiswerkdocument 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Missie 
Waar kun je het vinden? 

Wie doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? 
Wat doet de overheid? 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
In het huiswerkdocument  
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 MAVO 
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   
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  
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  
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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Geschiedenis 
 
Week: 25 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Geschiedenis  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? De tijd van televisie en computer, 
uitleg missie en werkdoelen Europese samenwerking, jeugdculturen en de multiculturele 
samenleving + werken aan missie. 
Waar kun je het vinden? Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag 18 juni in het Word-document bij de coach 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Geschiedenis  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? De tijd van televisie en computer, 
werkdoel missie  
Waar kun je het vinden? Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag 26 juni missie inleveren per mail bij 
vakdocent 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Geschiedenis  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? De tijd van televisie en computer, 
uitleg missie en werkdoel analyse 
Waar kun je het vinden? Learning Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag 3 juli  in het Word-document bij de coach 
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Kv1 

 

Week: 25  
Leerjaar: 2 Mavo 
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 Mavo 
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 Mavo 
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: MAVO 2  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?  Eindopdrachten deel 2 
Waar kun je het vinden? In de online les van mevrouw Van Nieuwkerk en het document 
vind je in SOM (opslaan onder je eigen naam) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  In de inlevermap in SOM (uiterlijk vrijdag 19 juni) 
 
Week: 26 
Leerjaar: MAVO 2  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?  Eindopdrachten deel 3 
Waar kun je het vinden? In de online les van mevrouw Boekestijn en het document vind je 
in SOM (opslaan onder je eigen naam) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  In de inlevermap in SOM (uiterlijk vrijdag 26 juni) 
 
Week: 27 
Leerjaar: MAVO 2  
Vak: Nederlands  
Wat moet je maken?  Eindopdrachten deel 4 
Waar kun je het vinden? In de online les van mevrouw Van Nieuwkerk en het document 
vind je in SOM (opslaan onder je eigen naam) 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  In de inlevermap in SOM (uiterlijk vrijdag 3 juli) 
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Nsk1 
 

Week: 25 
Leerjaar: 2 Mavo  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Lenzen  
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: 2 Mavo  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Kleuren 
Waar kun je het vinden? 
Learning portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Foto’s met gemaakt werk in Word-bestand 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 Mavo  
Vak: NaSk1 
Wat moet je maken? Bv. Werkdoelen, periodedoel 
Toets Radiologie 
Waar kun je het vinden? 
Gemaakt in de les 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Inleveren bij docent 
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Wiskunde 
 
Week: 25 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Opdracht Stelling van Pythagoras 
Nulmeting Formules en Vergelijkingen 
Waar kun je het vinden? 
Trede 20, in de Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Maak de opgaven in je schift en maak foto’s van je gemaakte werk. 
Voeg deze foto’s toe aan je wekelijkse inleverbestand dat je inlevert op vrijdag 19 juni 2020.  
De opdracht van Pythagoras lever je aan het eind van de les op school in bij je docent. 
De nulmeting Formules en Vergelijkingen neem je mee naar de volgende les wiskunde. 
 
Week: 26 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Nulmeting Verbanden, neem je uitwerking mee naar de les van deze week. 
Werkbladen verbanden 
Waar kun je het vinden? 
Trede 20, Introductie, in de Portal 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
De uitwerking van de nulmeting Verbanden neem je mee naar de les wiskunde van deze 
week. 
Maak minstens 2 werkbladen van verbanden. Maak de opgaven in je schift en maak foto’s 
van je gemaakte werk. Voeg deze foto’s toe aan je wekelijkse inleverbestand dat je inlevert 
op vrijdag 26 juni 2020. 
 
Week: 27 
Leerjaar: 2 MAVO 
Vak: Wiskunde 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Leer de werkbladen van trede 20 
Toets Balansmethode en verbanden 
Waar kun je het vinden? 
Deze krijg je in de les van week 27. 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Maak de opgaven mét berekeningen en lever die in aan het eind van de les bij de docent. 
 


