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Aardrijkskunde 
 
Week:  25 (15 t/m 19 juni) 
Leerjaar: 3 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Je gaat jezelf voorbereiden op de toets die je in week 26 maakt. Dit kun je doen door 
de PowerPoints goed te bestuderen, de theorie in de Learning Portal door te lezen, 
de opdrachten die je hebt gemaakt door te nemen en de ingesproken PowerPoints 
van Mw. De Roo na te luisteren 

- Oefentoets Socrative les 3.1 t/m 3.4 
 
Week:  26 (22 t/m 26 juni) 
Leerjaar: 3 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Toets Bronnen van Energie in Brazilië 
 
Week 26 (22 t/m 26 juni): 
Klas 3 mavo  
AARDRIJKSKUNDE 
 
Toets Bronnen van Energie in Brazilië 
 
Week:   27 (29 juni t/m 3 juli): 
Leerjaar: 3 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Inhalen toetsen 
Learning Portal in orde maken (reflecties en resultaten) 
Puntjes op de i voor het vak AK 
 
Week:   28 (6 juli t/m 10 juli): 
Leerjaar: 3 mavo  
Vak: AARDRIJKSKUNDE 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Inhalen toetsen 
Learning Portal in orde maken (reflecties en resultaten) 
Puntjes op de i voor het vak AK 

  



3 
 

Biologie 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3 mavo 
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 jou gekozen sport.  
- Inlevermap SOM ‘folder sportwinkel’  

 
Week: 26 
Leerjaar: 3 mavo 
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 jou 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: 3MAVO & 3HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Oefenen met Woots 
- Werkpad trede 17 week 3: 

o Mein Traumberuf 
o Wortschatz   
o Presentatie 

 
Waar kun je het vinden? 

- Learning Portal trede 17 
- Woots links volgen nog per mail!!!! 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- Gaat automatisch via Woots (maak voor de zekerheid screenshots) 
- Vóór week 26 af 

o ‘’Mein Traumberuf’’ screenshot in wekelijks bestand 
o Presentatie screenshot in wekelijks bestand 

 
Week: 26 
Leerjaar: 3MAVO & 3HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Zelfbeoordeling trede 17 invullen 
- Links om grammatica te oefenen (de links volgen nog per mail) 
- Kijk/luistertoets ‘’Woots’’ (uitleg volgt in de les) 

 
Waar kun je het vinden? 

- SOM → Links grammatica 
- SOM → Link naar Woots toets (kijk/luistervaardigheid) 

Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
- Vóór week 27 af 

o ‘’Grammaticaoefeningen’’ screenshot in wekelijks bestand 
o Woots automatisch 

 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3MAVO & 3HGL 
Vak: Duits 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

- Uitslag kijk/luistertoets 
- Grammaticatoets  (socrative) 

 
Waar kun je het vinden? 

- Socrative 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 

- Vóór week 28 af  
o ‘’Grammatica toets via Socrative (inleveren gaat automatisch) 

Naam + achternaam + klas 
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Economie 
 

Week: 25 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Missie → Banken en verzekeren = PO 
Voor de leerlingen die het nog niet hebben ingeleverd: 
Verslag Day for Change = PO 
Waar kun je het vinden?  
Learning portal – periodedoel Banken en verzekeren. -- Missie 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
19 juni Missie → Inlevermap SOMtoday → Missie Banken en verzekeren 
19 juni Verslag Day for Change → Inlevermap SOMtoday → Day for Change 
 
Week: 26 en 27 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Economie 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
3A en 3D: opdrachten boekje economisch rekenen 
3B, 3C, 3E: Missie Inkomsten en uitgaven = HO 
Waar kun je het vinden?  
Learning portal – Missie - periodedoel Inkomsten en uitgaven 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
26 juni 3A en 3D: opdrachten economisch rekenen in Word bestand aan coach.  
26 juni 3B, 3C en 3E: in inlevermap SOMtoday – Missie Inkomsten en uitgaven. 
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Engels 
 

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

1. Voorbereiden mondeling (powerpoint: mondeling klas 3 Alles!) 
2. Voorbereiding schrijftoets 

Waar kun je het vinden? 
Trede 23, presentatie 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Word document naar coach  
 
 
 
Week: 26 
Leerjaar: Mavo 3 
Vak: Engels  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

1. Voorbereiden mondeling (powerpoint: mondeling klas 3 Alles!) 
2. Voorbereiding schrijftoets 

Waar kun je het vinden? 
Trede 23 presentatie  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag in word document coach  
 
 
Week: 27 
Leerjaar: mavo 3 
Vak:Engels  
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 

1. Voorbereiden mondeling (powerpoint: mondeling klas 3 Alles!) 
2. Voorbereiding schrijftoets 

Waar kun je het vinden? 
Trede 23 presentatie  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Vrijdag in word document bij coach  
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Geschiedenis 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)?  
Glasnost en perestrojka  
Waar kun je het vinden?  
Periodedoel: De Koude Oorlog van 1956 tot 1991 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Vrijdag in de mail bij je coach 

 

Week: 26 
Leerjaar: 3 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? De val van de Berlijnse Muur, 1989 
Waar kun je het vinden? Periodedoel: De Koude Oorlog van 1956 tot 1991 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag in de mail bij je coach 
 
Week: 27 
Leerjaar: 3 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Wereldleiders uit de Koude Oorlog: 
Stalin, Chroesjtsjov, Kennedy, Reagan en Gorbatsjov  
Waar kun je het vinden? Periodedoel: De Koude Oorlog van 1956 tot 1991 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Vrijdag in de mail bij je coach 
 
Week: 28 
Leerjaar: 3 
Vak: Geschiedenis 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? Socrative Koude Oorlog  
Waar kun je het vinden? Periodedoelen: Spanning in de Koude Oorlog &  De Koude Oorlog 
van 1956 tot 1991 
Wanneer en hoe moet je het inleveren? Tijdens de les 
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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 
 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3  
Vak: Maatschappijleer 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Start project multiculturele samenleving.  
Deel 1  
Waar kun je het vinden? 
SOM  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Project definitief af week 28 = SE cijfer.  
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Maatschappijkunde 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3  
Vak: Maatschappijkunde (via teams) 
Wat moet je maken (bv. werkdoelen, periodedoel)? 
Po mondeling 
*Maak een ondersteunende powerpoint.  
Leer de zelfgemaakte teksten uit je hoofd, en zorg dat je hierin alle informatie uit ‘het grijze 
kader’ hebt verwerkt.  
Waar kun je het vinden? 
SOM  
Wanneer en hoe moet je het inleveren? 
Mondelingen week (week 26) 
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Nederlands 
 

 

Week: 25 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Voorbereiden op mondeling 
Waar kun je het vinden?   
nvt 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?      
Deze les moet je je voorbereiden op het mondeling in week 26. Zorg dat je werk meeneemt 
naar de fysieke les waar je ZELFSTANDIG mee aan het werk kan, zodat je in week 26 een 
geweldige presentatie kunt houden!  
 
Week: 26 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Mondeling 
Waar kun je het vinden?  
nvt 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Zie het rooster dat is gemaild. Op dat moment heb je je mondeling. 
 
Week: 27 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Luistertoets tijdens de les 
Waar kun je het vinden?   
nvt 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Tijdens de les 
 
Week: 28 
Leerjaar: MAVO 3 
Vak: Nederlands 
Wat moet je maken?  
Luistertoets tijdens de les 
Waar kun je het vinden?   
nvt 
Wanneer en hoe moet je het inleveren?  
Tijdens de les 
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Nsk1 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3MAVO  
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: 3MAVO  
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: 3MAVO  
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


14 
 

Nsk2 
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Wiskunde 
 
 
Week: 25 
Leerjaar: 3 Mavo 
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: 3 Mavo 
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: 3 Mavo 
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. 
 


