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Inleiding door mentor 
 

Lieve leerlingen, 

 

Hierbij de werkwijzer van deze week, 25 t/m 29 mei. Deze week volg je dus je lessen via de 

werkwijzer en magister.  

 

We starten deze week met de periode biologie: VERZORGING!  

Elke ochtend zullen we om 9:30 uur – 10:00 uur zoomen. In magister vind je de link terug per 

les. 

 

Zorg dat je elke ochtend van 8:30-9:15 uur bezig bent met je periode document met het 

aangegeven werk. Als je tijd hebt in de ochtend om het een en ander te herhalen is dit 

handig. Zo zit je voorbereid in de lessen en kan je vragen stellen over de lesstof in de 

zoomles die dan om 9:30 uur start. 

  

Sommigen gaven aan het vervelend te vinden de lesvoorbereiding van week 1 niet meer te 

kunnen openen als je al in week 2 zit bijvoorbeeld. Je kunt het PDFbestand opslaan op je 

computer. Dan kan je het natuurlijk altijd weer inzien, ook weken later.  

 

Ik wens jullie een fijne werkweek toe en blijf vragen stellen aan de docenten als je hulp nodig 

hebt. 

 

Tot bijna! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

L. van Huijgevoort 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 

 
periode verzorging : Maandag 25 mei tm vrijdag 29 mei 9:30-10:00 uur (zie magister) 

 

Nederlands – Donderdag 28 mei 12:00 uur (zie magister) 

 

Engels – Dinsdag  26 mei het 6e lesuur (zie magister) 

 

Duits – Geen zoomles 

 

Frans – Geen zoomles 

 

wiskunde – ? 
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periode verzorging 

 
Maandag 25 mei 

- Maak een nieuw ‘’WORD”document open en typ op de eerste pagina: 

 Jouw voor-en achternaam 

 Je klas 

 Het onderwerp van deze periode 

 Naam van de docent 

 

- Waar denk jij aan bij ‘’VERZORGING’’? 

 Maak op je tweede pagina een lijstje/woordspin/kleine tekeningen met de 

woorden/beelden die bij jou opkomen. 

 

- Zoomles: 9:30 - zie magister 

Aantekening les 1 

 

- Aantekening les 1 uitwerken/typen in je WORD document 

 

Dinsdag 26 mei 
- Typ op je derde pagina in je document het voorwoord. 

Wat hoop je te leren, waar denk je dat het over gaat, wat komt er allemaal kijken bij 

‘’verzorging’’ volgens jou, waarvoor heb je deze periode denk je nodig, waar ga je 

deze periode op letten, etc. 

 

- Zoomles: 9:30 – zie magister 

Aantekening les 2 

 

- Aantekening les 2 uitwerken/typen in je WORD document 

 
Woensdag 27 mei 

- Pak je periode document voor je, herhaal wat we tot nu toe gedaan hebben 

- Zoomles 9:30 

- Aantekening les 3 

- Uitwerken in Word document 
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Donderdag 28 mei 
- Pak je periode document voor je, herhaal wat we tot nu toe gedaan hebben 

- Zoomles 9:30 

- Aantekening les 4 

- Uitwerken in Word document 

 

Vrijdag 29 mei 
- Werk tot nu toe afronden 

- Zoomles 9:30 

- Vragen stellen over gemaakte lessen 
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Nederlands 
 
klas 1th7b 

vak Nederlands 

docent Mevr. Vantilborgh 

mailadres nva@vszh.nl 

terugblik Vorige week hebben we geen les gehad door het 

Hemelvaart weekend. Deze week gaan we verder met Over 

taal. Op donderdag zien we elkaar met Zoom, op vrijdag 

gaan jullie samenwerken met videobellen. 

  

les inhoud Magister 

Donderdag 28 mei Zoommeeting 12:00 uur 

Vragen SO? 

opdracht 28, blz. 144 

opdracht 29, blz. 145 

 

Zie link in Magister 

 

 

Vrijdag 29 mei opdracht 30, 31 en 32 blz. 

145 

Deze les werk je samen, in 

Magister vind je met wie je 

gaat samenwerken.  

De opdrachten kijk je samen 

na, de antwoorden staan in 

Magister. 

 

Antwoorden in Magister 

 

Namenlijst om samen te 

werken. 

 

 

inleveren huiswerk Ik hoor graag hoe het samenwerken is gegaan, dit mailen 

jullie mij, leuk als er een fotootje bij zit. 

opmerkingen Ik hoop dat dit de laatste werkwijzer is die ik voor jullie 

maak. Ik zie jullie graag weer op school. 

 

Ik mis jullie. 

 

Groet, Mevr. Vantilborgh 
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Engels 
 

klas 7THB 

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 

4e uur 

- check answers ex 3+4 lesson 5 

unit 4 

- do ex 5+6 lesson 5 unit 4 

 

-answer sheet 

 

Dinsdag 19-05 

6e uur 

-Zoom meeting! Have your books 

nearby! 

- check answers ex 5+6 lesson 5 

unit 4 

-Link to zoom 

meeting 

-answer sheet 

Donderdag 21-05 

7e uur 

- Do ex 7+8+9 lesson 5 unit 4 
 
Woordenlijst oefenen op Quizlet 

 

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 1th7B 

Vak Frans 

Docent Mevr. Van Huijgevoort 

Mailadres lhu@vszh.nl  

Terugblik H5 spraakbericht van Frans gesprek gemaakt 

Vocabulaire A geoefend. Ex. 17 gemaakt. Passé composé 

behandeld. 

Les Inhoud Zoom Link: 

Maandag 25 mei Stuur een foto van de beantwoorde 

vragen over de passé composé van de 

vorige les op naar lhu@vszh.nl  

Nvt 

Dinsdag 26 mei 

5e lesuur 

 

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 mailen van vorige week (vragen over de passé 

composé). 

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 
 

Geen leswijzer ontvangen: houd het huiswerkveld in Magister in de gaten! 
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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  
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