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Inleiding door mentor 
 

We beginnen deze week met de periode verzorging. Helaas niet in combinatie met de werkweek, 
maar we gaan er sowieso wat moois van maken! 
 
Op het moment dat ik deze inleiding schrijf, is er nog niets definitiefs bekend over hoe alles eruit gaat 
zien. Nog even in spanning afwachten dus.  
 
Houd ook het huiswerk in de Magister-rooster in de gaten, houd de Magister-berichten in de gaten 
en houd de Whatsapp-groep in de gaten. Zo weet je zeker dat je niets mist. 
 
Probeer alles op tijd af en ingeleverd te hebben. Zo begin je aan een schone lei op het moment dat er 
verandering komt in hoe je les krijgt. 
 
En zoals jullie natuurlijk al weten: Stuur mij even een berichtje als je ergens mee zit of gewoon een 
praatje wilt maken. 
 
Groetjes van jullie favoriete docent, 
 
Meneer van Weerden 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 
 

Dit zijn de lessen die ik tot nu toe heb binnengekregen op de mail. Er kunnen nog wat lessen 

bijkomen. Die kun je dan hieronder erbij schrijven voor je eigen planning.  

Houd goed de groepsapp en Magister in de gaten. 

 

Dag Tijd Vak Hoe? 

Maandag 9.15 

 

Periode 

 

 

 

Link Zoom is te vinden in Magister bij deze les. 

 

 

Dinsdag  

12.00 

 

 

 

Wiskunde 

 

Link Zoom via Whatsapp en mail 

Woensdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 9.15 

 

12.00 

Periode 

 

Engels 

Link Zoom is te vinden in Magister bij deze les. 

 

Link Zoom is te vinden in Magister bij deze les. 

 

Vrijdag  
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Klassen- of vensteruur  

 

We hebben al een Zoom op maandag en op donderdag. Donderdag zal er ook wat ruimte 

zijn om klassenuur dingen te bespreken. Je hoeft deze week niets voor te bereiden. 

 

Als je mij graag wilt spreken kun je mij natuurlijk altijd een mailtje sturen. bwe@vszh.nl  

 
 

mailto:bwe@vszh.nl
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periode 
 
klas 1th7a 

vak Biologie: Verzorging  

docent Meneer van Weerden 

mailadres bwe@vszh.nl 

terugblik - 

les inhoud Magister 

Maandag 25 mei 

9.15 zoom 

Introductie periode 

verzorging 

Zoomlink 

 

Donderdag 29 mei 

9.15 zoom 

Berspreken periode en 

stukje klassenuur 

Zoomlink 

Maandag t/m vrijdag Zie Padlet Link Padlet is te vinden in 

het huiswerk van maandag. 

Het is dezelfde Padlet als 

met de periode mechanica. 

inleveren huiswerk De vorm van hoe en wat je moet gaan inleveren is 

afhankelijk van hoe we de lessen kunnen voortzetten. Nog 

even afwachten dus. 

opmerkingen Speciaal voor jullie: 

https://www.youtube.com/watch?v=4RHRGngo12U   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4RHRGngo12U
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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 7THA 

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 

Maandag 18-05 

3e uur 

-check ex 1+2 lesson 5 unit 4 

-do ex 4+5+6 lesson 5 unit 4 

-answer sheet 

Donderdag 20-05 

5e uur 

Zoom meeting! Have your books 

ready! 

-Check answers ex 4+5+6 lesson 5 

unit 4 

-link to zoom 

meeting 

-answer sheet 

Donderdag 20-05 

6e uur 

-do ex 7+8+9 lesson 5 unit 4  

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 1th7A 

Vak Frans 

Docent Mevr. Van Huijgevoort 

Mailadres lhu@vszh.nl  

Terugblik H5 – Spraakbericht  gemaakt van Frans gesprek 

Vocabulaire A geoefend. Ex. 17 gedaan. Passe compose 

behandeld. 

 

LET OP: WERKBOEK B  

Les Inhoud Link Zoom: 

Maandag 25 mei 

14:15 uur 

 

 

 

Donderdag 28 mei 

Stuur een foto van de beantwoorde 

vragen over de passé composé van de 

vorige les op naar lhu@vszh.nl  

 

 

Vocabulaire A,B en E - page 42,43 leren. 

Doe dit ongeveer 15 minuten. Zet je timer 

aan. 

Maak woordkaartjes, gebruik quizlet/wrts 

of leer ze op jouw eigen manier. Schrijf na 

deze 15 minuten op in je aantekenschrift 

welke woordjes per woordenlijst er minder 

goed blijven hangen na het leren.  

 

 

inleveren huiswerk Antwoorden op vragen vd passé composé (die je al 

gemaakt hebt vorige week) naar mij mailen. 

Opmerkingen Let op: blijf bij met de lesstof die we al gedaan hebben. 

Binnenkort zal ik de behandelde lesstof testen. Hierover 

volgt eind mei meer informatie, maar bereid je hier dus 

alvast op voor. Bij vragen even mailen: lhu@vszh.nl 

 

IK MIS JULLIE! 

 

  

about:blank
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wiskunde 
 
 

klas th7a/c 

vak Wiskunde 

docent Mevr Bollebakker 

mailadres cbo@vszh.nl  

terugblik Letterrekenen met gelijksoortige en niet gelijksoortige termen  

les Herhaling en beginnen met Rekenen met letters 

paragraag 4 (7.4) 

Magister 

25-05 

 

Les 1: Maak t/m vraag 57 Zelfstandig maken 

26-05  

 

ZOOM: 

12.00 

 

Les 2: zoomcall 

 

Les 3: Uitleg van mij tijdens zoomcall  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pi7zuVfzN-U 

Maak vraag t/m vraag 69 

 

 

Link voor zoom 

wordt gedeeld op 

WhatsApp groep of 

via de e-mail  

inleveren 

huiswerk 

Nakijkvellen staan vanaf vrijdag op (bij maandag 25 mei) 

opmerkingen Veel succes met leren en maken!  

Zorg dat als we weer naar school gaan je alle sommen duidelijk in je 

schrift (ruitjesschrift) heb genoteerd! Ik kijk het dan nog een keer na.  

 

  

mailto:slo@vszh.nl
https://www.youtube.com/watch?v=pi7zuVfzN-U
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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

