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Inleiding door mentor 
 

Lieve leerlingen, 

 

Voor jullie ligt de werkwijzer die geldig is van 25 mei tot en met 29 mei. 

Per vak is er aangegeven wat je moet maken en wanneer je het in moet leveren. 

 

Let op!! De url en code voor de zoom meeting krijg je via magister.  

 

Ik ben blij dat ik jullie allemaal een aantal keren per week kan zien via deze meetingen en via 

het videobellen. 

Jullie werken super hard, maar vergeet ook niet om af en toe even iets voor jezelf te doen en 

te genieten van het mooie weer. 

Blijf zo door gaan, jullie doen het super goed.  

Blijf gezond!  

 

Veel succes! 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Jurgens 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 

 

 
Maandag Periode: Zoom-les: 09:00, url krijg je van mevrouw Bollebakker 

Dinsdag Wiskunde: 10.20 zoom meeting url in appgroep 

 

Engels: Zoom meeting 5e uur, 12.00  

Woensdag Periode: Zoom-les: 09:00, url krijg je in de groepsapp 

 

Donderdag Klassenuur 10.20: zoom link in groepsapp 

Vrijdag Nederlands: 12.05 5e lesuur zoom, link etc. in magister 

 

Frans: Zoom meeting proefwerk tijdens frans les, link in magister 
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Klassen- of vensteruur  

 

 

Klassenuur is tijdens een zoomles om 10. 

 

Je kan mij altijd appen of mailen voor een persoonlijk gesprek.  
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periode 
 

klas 7thc 

vak Periode  

docent Renée Jurgens en C. Bollebakker  

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

cbo@vszh.nl  

terugblik Een nieuwe start een nieuwe periode. Verzorging    

les inhoud Magister 

Maandag 

25 mei 

Zoom meeting 

Wanneer: 9.00 uur 

Met wie: Mevrouw Bollebakker 
 

Maak de opdrachten onder het kopje 

Maandag op de padlet. 

https://padlet.com/renee_jurgens/7thc 

 

Ga naar de padlet. 

Meeting code krijg je 

via de app 

Dinsdag  

26 mei 

Maak de opdrachten onder het kopje 

Dinsdag. 

https://padlet.com/renee_jurgens/7thc 

Heb je vragen? Mail naar 

cbo@vszh.nl  

 

Zorg er voor dat je de vragenlijst 

‘iedereen is anders’ heb ingevuld 

zodat je morgen deel kan nemen aan 

de zoom.  

 

Woensdag 

27 mei 

Zoom meeting:  

Wanneer: 9.00 uur  

Met wie: mevrouw Jurgens 
 

Maak de opdrachten onder het kopje 

woensdag op de padlet. 

Meeting code krijg je in 

de app 

Donderdag 

28 mei 

Maak de opdrachten onder het kopje 

Donderdag op de padlet. 

 

Vrijdag 

29 mei 

Maak de opdrachten onder het kopje 

vrijdag op de padlet.  

  

inleveren huiswerk  

opmerkingen Jullie doen het super. Blijf zo door gaan en blijf gezond! 

 

mailto:rju@vszh.nl
https://padlet.com/renee_jurgens/7thc
mailto:cbo@vszh.nl
https://padlet.com/renee_jurgens/7thc
https://padlet.com/renee_jurgens/7thc
mailto:cbo@vszh.nl
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Nederlands 
 

 

 

klas th7C, week 25 mei 

vak Nederlands 

docent aka 

mailadres aka@vszh.nl 

terugblik Het was weer een korte week, waarin we niet gezoomd hebben, 

jammer. Hopelijk hebben jullie allemaal maandag 18 mei in de 

bijlage naar de antwoorden van het so kunnen kijken, zodat je weet 

wat je goed en fout hebt gedaan, Zo niet: doe dat nog even. 

 

les inhoud Magister 

ma 25 mei 7e uur Lees het gele blok op blz. 143. 

Maak daarna opdracht 27. Die 

bestaat uit woorden, die je uit twee 

tekstjes moet halen. Tekst 1 staat 

op blz. 143, tekst 2 staat op blz.144. 

 

De boekverslag-info staat 

weer in de bijlages. 

vrij 29 mei We gaan het gele blok van 3.9 en 

opdracht 29 in de zoomles 

bespreken. Zorg dat je het van te 

voren goed hebt doorgelezen en de 

opdracht hebt gemaakt! 

.  

Zoomlink staat in magister 

inleveren huiswerk Je hebt nog één week voor je boekverslag, uiterlijk vrijdag 5 juni 

moet je het ingeleverd hebben. 

 

opmerkingen Nou, hopelijk gaan we elkaar volgende week weer in het echt zien! 

Tot dan, aka 
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Engels 

 

klas 7thC 

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 Magister 

Tuesday 26 May 

(5e 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 
(6e uur) 

Lezen: Ga naar de volgende link 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/inter

mediate-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  

(7e uur)  

Luisteren: Ga naar de volgende link 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/ele

mentary-a2-listening/going-cinema 

 

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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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)  

 

inleveren huiswerk n.v.t.  

opmerkingen 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 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 1th7c 

vak Frans 

docent Nsi 

mailadres nsi@vszh.nl  

terugblik We hebben het online toetsen geprobeerd. Deze week 

gaan we de toets maken. 

les inhoud Magister 

26-05 

7e uur 

Leren voor het proefwerk Wat je moet leren! 

29-05 

4e uur 

Zoom 

Proefwerk maken 

Link  

   

   

inleveren huiswerk  

 

opmerkingen  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:nsi@vszh.nl
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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: 

 

th7a  12.00 

th7c. 10.20  

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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gym  
 

Ga naar https://padlet.com/renee_jurgens/gym  voor de gym opdrachten van meneer de 

Meulmeester.  

 

 

https://padlet.com/renee_jurgens/gym

