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Inleiding door mentor 
 

Dag lieve kinders,  

 

De. Laatste. Week. Thuiswerken. Yeah!! 

 

De afgelopen week heb ik met bijna iedereen even contact gehad en jullie gaven eigenlijk 

allemaal aan dat het ook wel weer leuk zou zijn om op zijn minst elkaar weer eens te zien. 

Vanaf 2 juni gaat dat eindelijk weer gebeuren! Op dit moment zijn jullie als het goed is 

helemaal op de hoogte van het nieuwe rooster, zijn de indelingen gemaakt en 

gecommuniceerd voor de kleinere klassen en ga ik de plantjes weer bemoedigend 

toespreken.  

 

Vandaag starten we met een nieuwe periode. Bij uitstek een periode om weer met elkaar te 

kunnen spreken en opnieuw en beter elkaar te leren kennen, ik verheug me erop. Nu eerst 

de opmaat, het begin. Je geeft het vorm op losse blaadjes (zoek je vulpen weer eens op!) die 

je erna mooi in een periodeschrift kunt verwerken. Dit werk mail je me vrijdag weer even voor 

16.00 en dan neem je het mee wanneer je les hebt op school zodat we het kunnen zien van 

elkaar en verwerken in de schriften.  

 

Een fijne laatste volledige thuisweek! 

 

Tot gauw,  

Sanne Veldkamp   
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Zoom-bijeenkomsten deze week 
 

Maandag: 
 
 
Dinsdag:  

 11.10 – 11.40: Frans van mevrouw Silva, proefwerk! 
 
 
Woensdag: 

 11.30 – 12.00: Wiskunde van meneer de Jongh 
 
 
Donderdag:  

 14.15 – 14.55: Engels van mevrouw Jurgens 
 
 
Vrijdag:  

 09.00 – 09.30: Periodeles van mevrouw Veldkamp 

 10.30 – 11.10: Duits van mevrouw Rikxoort 
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Klassen- of vensteruur  
 

De laatste week! Donderdag de laatste opdracht. Alle mensen die deze week volledig 

meedoen, krijgen een posca van mij. De mensen die alle opdrachten de gehele periode 

hebben meegedaan, heb ik iets bijzonders voor in petto. Kun je mooi je nieuwe 

periodeschrift mee opleuken vanaf volgende week!! 

 

 

Op maandag, woensdag en donderdag een creatieve opdracht waarin we elkaar zien en 

kunnen ontmoeten. Wanneer je zelf goede en/of leuke ideeen hebt voor opdrachten, mag je 

ze me altijd mailen.  

 

 

The Daily Posca Challenge 

 

Deze opdracht geldt voor de schooldagen waarop ik normaal werk en wij elkaar niet kunnen 

zien omdat de school dicht is. Dus de maandag, woensdag en donderdag. Het kan zijn dat ik 

op de tussenliggende dagen soms toch even een filmpje post, als er een boel algemene info 

vertelt moet worden.  

Als je nog niet actief bent op ons account, wil ik je met klem verzoeken je vandaag nog aan 

te melden en mee te doen. Je kunt deze opdracht zien als een online klas, waarin we van 

elkaar op de hoogte kunnen blijven in deze bijzondere tijd.  

 

Wat moet je doen:  

• Volg vandaag nog op instagram ons klassenaccount: 7hvc2020 

• Heb of mag je geen instagram? In dat geval vraag je jouw maatje om elke dag voor 

12.00 even de opdracht met jou te delen dmv een screenshot per mail of gewoon via 

de telefoon. Mocht dit enorm lastig voor je zijn, laat je dat via je ouders en een mail 

aan mij weten en verzin ik een andere oplossing  

• Op maandag, woensdag en donderdag deel ik op ons account de nieuwe 

dagopdracht 

• Op die dagen stuur je mij voor 18.00 jouw resultaat van deze opdracht, bij voorkeur 

als los document in mijn inbox op instagram. Mocht dat niet lukken, dan mail je mij op 

mijn schooladres (sve@vszh.nl) 

• Dat is, afhankelijk van de opdracht, een foto of een filmpje of een tekst van hetgeen 

je hebt gedaan 

• Elk resultaat deel ik voor 21.00 dezelfde dag op ons klassenaccount 

• Dit account bekijk je natuurlijk, maar dat hoeft niet 100 keer per dag, maak hierin 

bewuste keuzes 
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• De leerlingen die de meeste opdrachten hebben meegedaan en daar een foto, filmpje 

of tekst van hebben gedeeld met mij, winnen allemaal een Posca op de eerste dag 

dat we elkaar weer zien op school 

• Ik ga er vanuit dat dit helemaal niet nodig is, maar voor de duidelijkheid: je mag op 

elkaar reageren op het account. Wanner je negatief reageert op iemand, wordt dit 

verwijderd, mag je bij leerlingzaken op bezoek zodra school weer open is en gaan de 

Posca’s per direct aan je neus voorbij. 
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periode 
 
klas 1hv7c 

vak periode verzorging  

docent S. Veldkamp 

mailadres sve@vszh.nl 

 

les inhoud Magister 

Ma 25 mei 

 

Les 1 Zie het document in het huiswerk op 

magister voor het werk voor vandaag 

Di 26 mei Les 2 zie het document in het huiswerk op 

magister voor het werk van vandaag   

 

Woe 27 mei  

 

Les 3 zie het document in het huiswerk op 

magister voor het werk van vandaag   

 

Do 28 mei 

 

Les 4 zie het document in het huiswerk op 

magister voor het werk van vandaag   

 

Vrij 29 mei 

 

Les 5 Zoom les: link in magister  

Maak de opdrachten af en mail voor 16.00 

al het gemaakte werk van deze week in 1 

document naar mij 

 

opmerkingen Mail me wanneer je vragen hebt. Appen mag alleen in dringende 

gevallen op maandag, woensdag en donderdag tussen 08.00 en 

17.00. In de Zoom les graag je werk weer bij de hand houden. 

Veel plezier en tot gauw!  

 

 

mailto:sve@vszh.nl
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Nederlands 
 
Beste leerlingen,  

 

Helaas is mevrouw Moerkens ziek. We verwachten dat ze voor de zomervakantie geen les 

meer zal geven. We zijn bezig met de vervanging van de lessen Nederlands. Dit is bijna 

rond, maar bij het opmaken van deze werkwijzer kon nog geen inhoud voor de lessen 

worden opgenomen. Hierdoor zal je deze schoolweek het huiswerkveld in Magister goed in 

de gaten moeten houden. Daar zal je het thuiswerk vinden dat je moet doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Neuerburg 
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Engels 
 
klas 7hv 

vak Engels 

docent R. Jurgens 

mailadres rju@vszh.nl                  https://padlet.com/renee_jurgens/7hv  

terugblik Last week you chilled a lot and also studied for your big test. I 

know I promised you a big test this week, but we are still 

working on perfecting the online test.  

les inhoud Magister 

Wednesday 
27 May  
 

 Go to https://www.getslowly.com/en/ 
on your phone and download the 
Slowly app. Chose your setting, select 
English as your language and select a 
couple of things you would like to talk 
about. If you need any help, just go to 
https://padlet.com/renee_jurgens/slowly  
There is a full video on there to walk 
you through how to install the app and 
get started.  
 
After you’ve created your account and 
made a cool avatar it is time to write a 
letter to someone in the world. Say hi, 
ask questions and be kind. Screenshot 
you letter before you send it. Put a 
stamp on your letter and send it. Now 
we wait for a response.  (If you can’t 
download this app on your phone you 
can always send me an e-mail. Then I’ll 
be your pen-pal and send you a letter 
back.)  

 Upload a screenshot 

of your letter under 

your name on the 

homework padlet.  

Thursday 
28 May 
 

Go to the padlet 
https://padlet.com/renee_jurgens/7hv  
Here you will find video’s and extra 
online assignments to practice the 
grammar presented in Unit 4.  
 
Do at least 4 grammar assignments 
and 2 Quizlet quizzes and printscreen 
the results of those assignments. 
Upload them to the Padlet with your 
class-code under the column 
‘Homework assignment hand in’ 

Printscreen 4 

grammar and 2 

Quizlet assignments 

and upload them to 

the padlet with your 

class-code under the 

column ‘Homework 

assignment hand in’  

mailto:rju@vszh.nl
https://padlet.com/renee_jurgens/7hv
https://www.getslowly.com/en/
https://padlet.com/renee_jurgens/slowly
https://padlet.com/renee_jurgens/7hv
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Upload under the column with your 
name 

Upload under the 

column with your 

name. 

Friday  
29 May 

Hopefully you’ve already received a 

postcard back. If not, wait a little longer.  

Screenshot the 
response and upload 
to the padlet. 
 

inleveren huiswerk Thursday 28-05: upload screenshots of 4 grammar and 2 

Quizlet assignments to the padlet with your class-code under 

the column with your name.   

opmerkingen You guys are legends. Keep up the good work. Together we’ll 

get through this. One day we will meet each other again in the 

real world!!! The kindest regards, Miss J  
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Duits 
 
 

klas R1hv7c 

vak Deutsch 

docent Renate van Rikxoort 

mailadres rri@vszh.nl  

terugblik Je hebt de afgelopen week de betekenis van woorden en 

werkwoorden geleerd die te maken hebben met wat je in de 

supermarkt kunt kopen. Je hebt de opgaven 1 t/m 3 

gemaakt en deze week kun je met de antwoorden op het 

antwoordblad controleren of je ze goed gemaakt hebt. 

Heb je nog naar een aflevering van Neuneinhalb gekeken? 

 

les inhoud Magister 

27-5 

5e uur 

Aufgabe 5 und Aufgabe 6 
machen. 
 
Die Wörter 26 bis (= tot)  
32 von Seite 1 lernen. 
 
De betekenis van de 
werkwoorden op bladzijde 2 
leren. 
 

Het document met de 

opdrachten vind je bij 

huiswerk in Magister. 

 

!!! Je hoeft het niet persé te 

printen om de opdrachten te 

kunnen maken!!! 

 

22- 5 

3e uur 

 

 

Zoom-les om 10.30 uur. 
 
 
Alle Wörter von Seite 1 und 
die Bedeutung den Verben 
lernen. 
 
Aufgabe 4 machen. 

De link vind je bij huiswerk 

in magister. 

 

Oefen SO, of in de zoom-les 

of op een andere manier. 

 

Uitleg opgave 4 tijdens de 

zoom-les. 

 

Het antwoordblad bij opgave 

1 t/m 3, vind je bij huiswerk 

in magister. 

 

inleveren huiswerk Je hoeft deze week geen huiswerk in te leveren. 

opmerkingen Viel Erfolg!  

Bleibt gesund. Liebe Grüße, Renate van Rikxoort. 

mailto:rri@vszh.nl
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Frans 
 

 

 

klas 1hv7c 

vak Frans 

docent Nsi 

mailadres nsi@vszh.nl  

terugblik Vorig week hebben we online toetsen uitgeprobeerd. Deze 

week gaan we het proefwerk maken 

les inhoud Magister 

25-05 

5e uur 

Zoom 

Proefwerk maken 

 

Link 

26-05  

4e uur 

Nakijken opdr. 22 t/m 25 

Lezen/leren Aller p. 74 

Maken opdr. 29d, 29e 

Lezen/leren Futur p. 75 

Maken opdr. 30b t/m 30e 

Antwoordblad opdr. 22 t/m 

25 

   

   

inleveren huiswerk Je hebt niets in te leveren! 

 

opmerkingen  

 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:nsi@vszh.nl
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wiskunde 

 

klas  7hv C 

vak  Wiskunde H.9 Meten, boek deel 2 

docent  Dhr. De Jongh (KJO) 

mailadres  kjo@vszh.nl 

terugblik  Vorige week hebben we Hoofdstuk 8 Herleiden en machten afgesloten qua 

inhoud. Deze week beginnen we met Hoofdstuk 9 Meten. 

les  inhoud  Magister  

Ma 25/5 

-Lees de theorie van de Voorkennis Eenheden 

(p.130) 

-Maak opgaven 1 t/m 6 van de Voorkennis 

(p.130/131) 

 

Di 26/5 
-Lees theorie A Lengte-eenheden (p.132). 

-Maak opgaven 2 t/m 5 (p.133)  
 

Wo 27/5 

-Lees theorie B Schaal en theorie A Omtrek 

en oppervlakte (p.134/135) 

-Maak opgaven 6,7,8,10,11,12,13 (p.134/136) 

Zoomtijd 11:30 

 

 

 

Link zoomsessie 

   

inleveren huiswerk  
LET OP! Stuur je huiswerk van deze week (Voorkennis 1 t/m 6 en 

opgaven 2 t/m 8 en 10 t/m 13 (p.130 t/m 136)’ naar mij per mail vóór 

donderdag 28 mei 12:00.  

opmerkingen  Let op! Succes, blijf gezond en tot zooms! 
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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

