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Inleiding door mentor 
 

Beste meiden en jongens, 

 

Jullie weten inmiddels hoe het gaat. We spreken elkaar maandagochtend. 

 

Veel succes! 

 

Floris van den Bosch 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 
 

Veel bekend dit keer, maar houd magister alsnog in de gaten! 

 

 

Maandag: -periode tijdens het 1e lesuur 

 

Dinsdag: -Engels tijdens het 7e lesuur 

   -wiskunde tijdens het 6e lesuur 

    

Woensdag:  -periode tijdens het 1e lesuur 

   -Frans tijdens het 3e lesuur. 

 

Donderdag: - 

 

Vrijdag:  -periode tijdens het 1e lesuur. 

   -wiskunde tijdens het 7e lesuur. 
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Klassen- of vensteruur  
 

Houd magister in de gaten. Ik ga ook deze week weer contact met jullie zoeken. 
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periode 
 

klas 1hv7b 

vak Periode 

docent Floris van den Bosch 

mailadres fbo@vszh.nl  

terugblik Geen terugblik, want we starten met een nieuwe periode! 

les inhoud Magister 

Maandag 25-5 Zoomles:  

-Als introductie van de 

nieuwe periode. 

-Aantekening maken 

 

-Link naar de les 

-Notities voor de aantekening 

 

Dinsdag 26-5 -Thuis werken: 

Hoe verzorg ik mezelf 

normaal? 

-Zie magister voor de details 

van de opdracht 

 

Woensdag 27-5 Zoomles 

-Opdracht bespreken 

-Aantekening maken 

-Link naar de les 

-Notities voor de aantekening 

 

Donderdag 28-6 -Thuis werken: Wat houd 

mezelf verzorgen in in 

quarantaine-tijden? 

-Zie magister voor de details 

van de opdracht 

Vrijdag 29-6 Zoomles 

-Opdracht bespreken 

-Vooruitkijken naar de 

heropening: wat moeten 

we weten en hoe gaan we 

het doen? 

-Link naar de les 

-Wat tips voor volgende week 

op een rij 

opmerkingen Succes! We spreken elkaar weer op magister, mail en 

Zoom! 

  

mailto:fbo@vszh.nl
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Nederlands 

 
De planning voor Nederlands van deze week staat ingevuld in Magister. Neem snel een 

kijkje. Succes! 
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Engels 
 
 

klas 7HVB 

vak Engels 

docent J. Klok 

mailadres jkl@vszh.nl 

terugblik Last week we practiced much and many and using will/shall 

and going to in a sentence. 

les inhoud Magister 

Monday 25-05 

6e uur 

- check answers ex 3+4 lesson 5 
unit 4 
- do ex 5+6 lesson 5 unit 4 

nakijkblad 

 

 

Tuesday 26-05 

7e uur 

-Zoom meeting! Have your books 

nearby! (meeting starts at 14.30!) 

-do ex 7+8 lesson 5 unit 4 

 

Link to zoom 

meeting 

Thursday 29-05 

3e uur 

-Check answers ex 7+8 lesson 5 
unit 4 
-do ex 9+10 

nakijkblad 

inleveren huiswerk - 

opmerkingen I really enjoyed your creative assignments! Would you hold 

on to them just a little longer so I can admire them when we 

can see each other again? 

 

Oefen elke les even met de woordenlijsten op Quizlet 

(https://quizlet.com/join/dHYAjsb8G) 
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Duits 
 

klas 7th-a/b/c – 7hvb 

vak Duits 

docent mevrouw Bens 

Mailadres ibe@vszh.nl 

Terugblik Je hebt een filmpje gemaakt en opgestuurd, waarin je jezelf 

in het Duits voorstelt. Het filmpje is je 

spreekvaardigheidtoets voor het 3e trimester. 

Les inhoud Magister 

 

woensdag 27 mei 

 
Dit jaar (2020) is het 250 
jaar geleden dat Ludwig van 
Beethoven werd geboren. 
Zijn muziek werd beroemd 
over de hele wereld. 
Misschien heb je de muziek 
wel eens gehoord. In deze 
opdracht leren jullie meer 
over Beethoven en zijn 
muziek. 

 

De opdracht staat op 

Magister bij het huiswerk 

van woensdag 27 mei. 

 

vrijdag 29 mei 

 

 

 

Je gaat werken met een 
interactieve website over 
Beethoven en maakt daar 
opdrachten bij. 
 

 

De opdracht staat op 

Magister bij het huiswerk 

van vrijdag 29 mei.  

inleveren huiswerk Doe de opdrachten van Beethoven in je mapje! 

Opmerkingen Bis bald!  
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Frans 
 

klas 1hv7b 

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. 

Het bijvoegjijk naamwoord 

les inhoud Magister 

27 mei 2020 

3e uur 

Zoom-les 

Révise : phrases-cles C et G blz. 

42 

Tâche : blz 44 

Parler 

Préparation 2 

Nakijkvellen  

29 mei 2020 Révise : Voca A+B+E+F 

Tâche : blz 44 

Parler 

Préparation 3 

 

   

   

inleveren huiswerk  

opmerkingen  
Merci et bonne journée ! 
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 wiskunde  
 

klas 7HVB 

vak Wiskunde  

docent DHO 

mailadres dho@vszh.nl 

terugblik Deze week starten we aan een nieuw hoofdstuk. Vorige 

week hebben we H9 afgesloten   

les inhoud Magister 

26 mei 

 

Start H7  

Zwaartelijnen en 

Hoogtelijnen  2,3,6 en 7 

Zoom les  

28 mei 7.2 bijzondere driehoeken 

11 t/m 15 

 

29 mei 7.3 hoeken van een 

driehoek 18,23,24,25,28 en 

29 

Zoom les 

inleveren huiswerk geen   

opmerkingen Heel veel succes en vooral plezier met het maken van de 

opdrachten. Jullie mogen mij altijd mailen als jullie vragen 

hebben. Volgende week weer naar school als alles goed 

gaat! 
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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

