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Inleiding door mentor 
 

 

Lieve leerlingen, 

 

Voor mij ligt het Hemelvaart weekend, als jullie dit lezen is het dat alweer voorbij. De zon 

schrijnt heerlijk, het worden vast hele fijne dagen. 

Dit is de werkwijzer van deze week. We zijn nu hopelijk bijna aan het einde van de corona-

werkwijzer-tijd gekomen.  

Net als aan het begin van de corona tijd, hadden we een week periode samen. Nu beginnen 

we weer een periode samen. En ik hoop dat het een periode is met een week online 

opdrachten en dat we elkaar daarna op school mogen zien. 

 

Maak er een goede week van! 

 

Lieve groeten, 

 

Mevrouw Vantilborgh 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 

 
 

Maandag 25 mei 9:00 uur Periode  

  

   14:15 uur Frans 

 

 

Dinsdag 26 mei 11:10 uur Engels 

 

   12:00 uur Duits 

 

     

 

Woensdag 27 mei 9:00 uur Periode?  

 

   13:30 uur Wiskunde 

 

 

 

Donderdag 28 mei 11:10 uur Klassenuur 

 

 

Vrijdag 29 mei  geen Zoomlessen 
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Klassen- of vensteruur  

 

 
 

Maandag heb ik al jullie brieven ontvangen. Als je dat nog niet hebt gedaan, maak dit 

dan zo snel mogelijk in orde. Met de post is extra leuk, dan mag je mijn adres vragen 

via de app. 

 

We zien elkaar in Zoom op donderdag tijdens het klassenuur. 

 

Tot dan! 
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Periode Verzorging 

 
 

klas 1hv7a 

vak Biologie: Periode VERZORGING  

docent Mevr. Vantilborgh 

mailadres nva@vszh.nl 

terugblik Vorige week hebben jullie de periode van mevrouw Millisav afgerond. 
Deze week staat er weer een nieuwe periode voor de deur. Ik hoop dat 
deze periode bestaat uit een week online lessen en de andere lessen 
weer op school. Dat zou fijn zijn! 
 

les inhoud Magister 

Maandag 25 
mei 

Zoommeeting 9:00 uur 
Zie google classroom voor de les en de 
opdrachten. 

Link zoommeeting 

 

Dinsdag 26 
mei 

Zie google classroom voor de les en de 
opdrachten. 
 

n.v.t. 

Woensdag 27 
mei 

Op woensdag geeft Mevrouw Beuger les. Zij zal 
de opdracht in Magister plaatsen.  
Misschien krijg je uitleg met een zoommeeting 
om 9:00 uur. 
Controleer dit in Magister 
 

Opdracht in Magister 
Zoommeeting?  

Donderdag 28 
mei  

Zie google classroom voor de les en de 
opdrachten. 
 

n.v.t. 

Vrijdag 29 mei Zie google classroom voor de les en de 
opdrachten. 
 

n.v.t. 

inleveren 
huiswerk 

Iedere dag maak je de opdracht en de les. Die lever je in bij Google 
classroom. 

opmerkingen We werken met google classroom. De lescode plaats ik maandag in 
Magister. Iedere dag plaats ik daar de les en opdrachten. Dit werk lever 
je hier ook. Daarnaast maak je een worddocument als periodeschrift. 
 

Als je vragen hebt, of er lukt iets niet, kun je mij bereiken via google 
classroom, app of mail. Wacht daar niet mee, achterlopen is helemaal 
niet nodig. 
 

Goede week! 
 

Groet, Mevr. Vantilborgh 
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Nederlands 

 
 

klas 1hv7a 

vak Nederlands 

docent Mevr. Vantilborgh 

mailadres nva@vszh.nl 

terugblik Vorige week maakten we een so over woordenschat. Via de mail en app 
heb ik hier al feedback op gegeven. Mocht je een specifieke vraag 
hebben, hoor ik dat graag. 
Deze week geen zoommeeting voor Nederlands. Wel gaan jullie 
samenwerken, met videobellen. Dit is voor beide lessen zo.  

les inhoud Magister 

Maandag 25 
mei 

Opdracht 34, 35 en 36, blz.132 

Deze opdrachten maak je samen met een 
klasgenoot. In Magister zie je met wie je 
gaat videobellen.  
Je kijkt de opdrachten samen na. 

Lijst met namen  
 

 

 

 

Antwoorden staan in 
Magister.  

Vrijdag 29 mei Theorie blz. 133 

Opdracht 37 en 39 

Deze opdrachten maak je samen met 
dezelfde klasgenoot. 
Je kijkt de opdrachten samen na. 
  

Antwoorden staan in 
Magister bij de les van 
maandag.  

inleveren 
huiswerk 

Ik hoor graag hoe het samenwerken is bevallen. Dit mailen jullie mij, 
leuk als er een fotootje bij zit. 

opmerkingen Hopelijk is dit de laatste werkwijzer die ik voor jullie maak. Hopelijk 
zitten we snel weer in ons lokaal! 
Goede week. 
 

Groet, Mevr. Vantilborgh 

 

 

  



 

8 

 

Engels 
 

klas 7hvA 

vak Engels 

docent Mr. Kolukirik 

mailadres tko@vszh.nl  

terugblik Vorige week hebben we het onderstaande gedaan: 

 
Tuesday 19 May 
Zoom Meeting voor uitleg over hoe het proefwerk precies zal plaatsvinden. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen er ook vragen worden gesteld over de 
grammatica.   

 
Wednesday 20 May 
Proefwerk: Unit 3 
 

les inhoud Magiste
r 

Tuesday 26 
May 
(4e uur) 

Zoom Meeting 
Tijdens deze bijeenkomst zal er worden uitgelegd wat we deze 
week gaan doen en kunnen jullie hier vragen over stellen.  

 
De link voor de Zoom Meeting wordt in magister gezet. 

Link 
naar de 
Zoom 
Meeting 
 

Wednesday 
27 May 
(7e uur) 

Lezen: Ga naar de volgende link 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/interme
diate-b1-reading/foreign-exchange-emails 

 
Lees de tekst en beantwoord de bijbehorende opdrachten (“true 
or false” en “matching - informal expressions”). Je kan de 
opdrachten meteen zelf nakijken op de website.  

 
Leren: Wordlist 2 + Expressions A (Unit 4) 
 

n.v.t. 

Thursday 
28 May  
(3e uur)  

Luisteren: Ga naar de volgende link 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elemen
tary-a2-listening/going-cinema 

 
Luister naar het fragment en beantwoord de bijbehorende 
opdrachten (“multiple choice” en “gap fill”). Je kan de opdrachten 
meteen zelf nakijken op de website.  

 
Leren: Wordlist 2 + Expressions A (Unit 4)  
 

n.v.t 

mailto:tko@vszh.nl
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/foreign-exchange-emails
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/foreign-exchange-emails
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/going-cinema
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/going-cinema
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inleveren 
huiswerk 

n.v.t.  

opmerking
en 

Good luck working on the exercises! Als er iets niet helemaal duidelijk is, 
kan je mij natuurlijk altijd een e-mail sturen. Have a good week! 
Groet, Mr. Kolukirik 
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Duits 
 

klas R1hv7a 
vak Deutsch 
docent Jojanneke Gummlich 
mailadres jgu@vszh.nl  
terugblik Vorige week heb  je opdracht 1,2,3 gemaakt en heb je een filmpje 

gekeken van wissen vor 8. 
les inhoud Magister 
26-05 
5e uur 

Zoom-les om 12;00 uur. 
  
Bespreken huiswerk 19-05-
2020 
Maken opdracht 4 

 
!!! Werkbladen uitprinten zodat 
je ze er tijdens de 
Zoommeeting bij kunt pakken. 
 

De link komt in magister. 

 
Het werkblad met opdrachten vind je 
bij huiswerk in Magister. Let op deze 
heb je als het goed is vorige week al 
geprint. 
 

26-05 
5e uur 

Maken opdracht 5 en 6 .  
 

inleveren 
huiswerk 

Huiswerk inleveren: deze week hoef je geen huiswerk in te leveren. 
jgu@vszh.nl   

opmerkingen Veel succes deze week.  
Bleibt gesund. Liebe Grüße, Frau Gummlich 

 

 

 

 

 

mailto:jgu@vszh.nl
mailto:jgu@vszh.nl
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Frans 
 

klas 1hv7a 

vak Frans 

docent De heer Honoré  Amegnekou 

mailadres ham@vszh.nl 

Terugblik  Chapitre 5  
 Mensen beschrijven 
 Grammaire : de passé composé 

Passé composé = avoir +voltooid deelwoord. 
Grammaire : het bijvoeglijk naamwoord 

les inhoud Magister 

25 mei 2020 

7e uur 
Zoom-les 

Apprends: phrases-clés G 

Apprends : grammaire 30c+31a+ 32a ( blz 36, 37 et 38 ) 
Grammaire : het bijvoeglijk naamwoord 

Fais : exercices 31 

 

26 mei 2020 

8e uur 

  

Revise : phrases-cles C+G 

Fais exercices 33a et 34a 

  

 

 

  
 

 

  
 

inleveren huiswerk 
 

opmerkingen  

Merci et bonne journée ! 
 

 

 

 

 



 

12 

 

wiskunde 

 
week 22 

 

Klas 7hva 
 

Vak wiskunde 
 

Docent Mevrouw Milisav 
 

Mailadres mmi@vszh.nl 
 

Terugblik Vorige week hebben we kennis gemaakt met site bettermarks en 
twee paragrafen gemaakt. Deze week gaan we op dezelfde 
manier verder. 

 

les inhoud Magist
er 

Di 26-05-
2020 6de 
lesuur 

Uitleg over het nieuwe programma (herhaling ) 
Stap 1. Ga naar  https://nl.bettermarks.com/inloggen/ 

 

 

https://nl.bettermarks.com/inloggen/
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Stap 2. Log bij wiskunde in. 
Gebruikersnaam: jouw leerling nummer en rudolfsteiner achter 
Wachtwoord: hetzelfde als bij gebruikersnaam 
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Stap 3. Na het inloggen zie je gelijk welke opdrachten moeten 
gemaakt worden.  

 
Voorbeeld: 
Hoe logt Milisav in? 
Gebruikersnaam: 12345rudolfsteiner 
Wachtwoord: 12345rudolfsteiner 
Ga zelf niet je wachtwoord veranderen. 
Welke opdrachten moet je maken zie je ook in het huiswerk van 
Magister. 

 
Opdrachten 3.1 

Woe 27-
05-2020 6de 
lesuur 

Zelfstandig verder werken met het programma bettermarks.  
Online les om 13.30 

 vraag uurtje 
 melden problemen met inloggen, opdrachten  

Opdrachten 3.2 

 

Vr 29-05-
2020 4de 
lesuur 

Zelfstandig verder werken met het programma bettermarks. 
Opdrachten 4.1 

 

Inleveren 
huiswerk 

De inleverdatum voor de opdrachten van de hele week is 30 mei 
2020. Versturen van gemaakte opdrachten gaat automatisch, dus 
je hoeft geen foto’s te maken en opsturen.  
 

 

opmerking
en 

Succes met het maken van online opdrachten. 
 

Bij 
vragen 
mailen. 
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kunst- en ambachtsvakken 

 
klas 7,8,9 

vak kap-lessen 

docent kunst- en/of ambachtsdocenten 

mailadres zie magister voor lettercode gevolgd door @vszh.nl 

terugblik  

les inhoud Magister 

kap-lessen  

 

jouw eigen docent geeft vorm aan de 

opdrachten, zorg dat je op de hoogte 

bent en bij onduidelijkheid neem je 

direct contact op met de docent 

de opdrachten staan bij het 

huiswerk in magister  

  

inleveren 

huiswerk 

zie hiervoor de instructie van de docent  

opmerkingen  
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euritmie 

 
klas 7,8,9 

vak euritmie 

docent euritmie 

mailadres zie magister voor lettercode gevolgd door @vszh.nl 

terugblik  

les Inhoud Magister 

euritmie lessen Opdrachten worden gepubliceerd in 

magister door jouw eigen docent.  

Zorg dat je op de hoogte 

bent van de opdracht en 

weet wat je moet doen.  

inleveren 

huiswerk 

zie hiervoor de instructie van de docent 

opmerkingen  
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muziek 

 
klas 7,8,9 

vak muziek 

docent muziek 

mailadres zie magister voor lettercode gevolgd door @vszh.nl 

terugblik  

les Inhoud Magister 

muziek lessen Opdrachten worden gepubliceerd in 

magister door jouw eigen docent.  

Zorg dat je op de hoogte 

bent van de opdracht en 

weet wat je moet doen.  

inleveren huiswerk zie hiervoor de instructie van de docent 

opmerkingen   
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koorzang 

 
klas 7,8,9 

vak koorzang 

docent koorzang 

mailadres zie magister voor lettercode gevolgd door @vszh.nl 

terugblik  

les Inhoud Magister 

koorzang lessen  Opdrachten worden gepubliceerd in 

magister door jouw eigen docent.  

Zorg dat je op de hoogte 

bent van de opdracht en 

weet wat je moet doen.  

inleveren huiswerk zie hiervoor de instructie van de docent 

opmerkingen   
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lichamelijke opvoeding 

 
klas 7,8,9 

vak lichamelijke opvoeding 

docent gymdocent 

mailadres zie magister voor lettercode gevolgd door @vszh.nl 

terugblik Elke maandag wordt er een nieuwe uitdaging op de Instagram gezet die 

je kan proberen. Lukt het je, dan maak je er een filmpje van een stuur je 

hem naar je gymdocent. Houd de Instagram-account in de gaten en volg 

alle berichten. Wie weet beland jij op de insta met de uitdaging van de 

week of misschien wel een zelf verzonnen uitdaging. Succes! 

les inhoud Magister 

Gymlessen  Link naar de instagram: RSC Fitboys/girls 

https://instagram.com/rsc_fitboysandgirls?igshid=117tunob1

5wn1 

 

inleveren 

huiswerk 

stuur je filmpje naar je gymdocent ! 

opmerkingen Lieve leerlingen, 

We zien jullie filmpjes graag tegemoet. Ook zijn we benieuwd of het lukt 

en met wat voor een toffe uitdagingen jullie zelf komen! 

Groet, 

de gymsectie  

 

 

https://instagram.com/rsc_fitboysandgirls?igshid=117tunob15wn1
https://instagram.com/rsc_fitboysandgirls?igshid=117tunob15wn1

