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Inleiding door mentor 
 

 

Lieve klas, 

 

Het laatste weekje, jullie kunnen het!! 

 

Groetjes, 

 

Mevrouw Raadsen 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 

 
 

Docenten moeten nu aan mij vragen wanneer ze een zoom les mogen geven. Zo kan ik er 

voor zorgen dat jullie geen dubbele hebben. Sommige docenten hebben zelf al iets staan 

voor deze week maar dit schema ga ik de komende weken proberen bij te houden. De 

lessen die hier in staan hebben dus voorrang omdat deze docenten dit met mij hebben 

overlegd.  

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Zoom les 1      

Zoom les 2  Nederlands 

13:25 
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Klassen- of venster uur  

 

Als het goed is zie ik jullie volgende week. Deze week geen zoom meeting of bellen. Als je 

vragen hebt mag je mij natuurlijk altijd mailen! 
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periode 
 

klas 2hv8b 

vak Periode Biologie 

docent Mevrouw Raadsen 

mailadres jrd@vszh.nl  

terugblik nvt  

les inhoud Magister 

Maandag 25 Mei 

 

(Wanneer het voor jou 

uitkomt) 

Kijk in magister voor de stof van vandaag. Je 

maakt aantekeningen voor jezelf zodat je alle stof 

begrijpt. Met vragen mag je een appje sturen in de 

huiswerk app aan mij. Ik zal dan via een voice 

memo verdere uitleg geven waar nodig. 

 

Dinsdag 26 Mei 

 

(Wanneer het voor jou 

uitkomt) 

Kijk in magister voor de stof van vandaag. Je 

maakt aantekeningen voor jezelf zodat je alle stof 

begrijpt. Met vragen mag je een appje sturen in de 

huiswerk app aan mij. Ik zal dan via een voice 

memo verdere uitleg geven waar nodig. 

 

Woensdag 27 Mei 

 

(Wanneer het voor jou 

uitkomt) 

Kijk in magister voor de stof van vandaag. Je 

maakt aantekeningen voor jezelf zodat je alle stof 

begrijpt. Met vragen mag je een appje sturen in de 

huiswerk app aan mij. Ik zal dan via een voice 

memo verdere uitleg geven waar nodig. 

 

Donderdag 28 Mei 

 

(Wanneer het voor jou 

uitkomt) 

Kijk in magister voor de stof van vandaag. Je 

maakt aantekeningen voor jezelf zodat je alle stof 

begrijpt. Met vragen mag je een appje sturen in de 

huiswerk app aan mij. Ik zal dan via een voice 

memo verdere uitleg geven waar nodig. 

 

Vrijdag 29 Mei 

 

(Wanneer het voor jou 

uitkomt) 

Kijk in magister voor de stof van vandaag. Je 

maakt aantekeningen voor jezelf zodat je alle stof 

begrijpt. Met vragen mag je een appje sturen in de 

huiswerk app aan mij. Ik zal dan via een voice 

memo verdere uitleg geven waar nodig. 

 

inleveren huiswerk Zorg dat je van iedere les aantekeningen maakt! Aan het einde 

van de periode hebben jullie een proefwerk dus je leert voor 

jezelf. De twee weken hierna is op school en kan ik jullie gewoon 

lesgeven per halve klas en zullen jullie ook een schrift krijgen. 

opmerkingen Heel veel succes, ik zie jullie volgendeweek! 

  

mailto:bwe@vszh.nl
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Nederlands 

 
klas 2hv8b 

vak Nederlands 

docent Mevr. Vantilborgh 

mailadres nva@vszh.nl 

terugblik Vorige week hebben jullie het SO gemaakt. Dat was niet 

eenvoudig. Tijdens de zoom meeting kunnen we er over spreken. 

Op maandag werken jullie zelfstandig, op dinsdag behandelen we 

samen de theorie en op vrijdag werken jullie samen, via 

videobellen.   

les inhoud Magister 

maandag 25 mei Opdracht 10, blz. 174 n.v.t. 

 

dinsdag 26 mei Zoomles 13:25 uur 

Bespreken SO 

4.8 Woordsoortbenoeming -Voegwoord 

Opdracht 11, blz. 175 

Opdracht 12, blz. 175 

 

link in Magister 

 

 

vrijdag 29 mei Opdracht 13 en 14, blz. 176 

Samenwerkingsopdracht: in Magister 

staat met wie je samenwerkt en hoe je 

dit moet doen.  

 

antwoorden staan in 

Magister. 

 

inleveren huiswerk Je hoeft het huiswerk niet in te leveren. Wel zelf nakijken, 

antwoorden staan in Magister. Je mailt een foto van jullie 

samenwerking, die ontvang ik vrijdag 29 mei. 

opmerkingen Laten we hopen dat dit de laatste week is dat ik werkwijzers voor 

jullie moet maken. Tot snel! 

 

Groet, Mevr. Vantilborgh 
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Engels 

 
Klas  2hv8b 

vak Engels 

docent J ter Linden 

mailadres jtl@vszh.nl 

terugblik We oefenen spreekvaardigheid 

les inhoud Magister 

Monday 25 May   Zoomlesson:  

Speaking for 1/3 of the class 

Lina, Cato, Femke, Jilia, Hugo, 

Yeva, Floris, Daan, Stijn, James 

 

Overige leerlingen: Er staat een 

diataal-tekst in magister. Lees het 

en maak de opgaven. 

zoom invitation. 

-names of the group for 

speaking 

-article to discuss 

 

 

-diataal tekst en opgaven 

 

Wednesday 27 May  Zoomlesson:  

Speaking for 1/3 of the class 

Isis, Abel, Tobias, Abby, Norea, 

Yukio, Thijmen, Luna, Kajsa, Olivier 

 

Overige leerlingen: Er staat een 

diataal-tekst in magister. Lees het 

en maak de opgaven. 

zoom invitation. 

-names of the group for 

speaking 

-article to discuss 

 

 

-diataal tekst en opgaven 

Thursday 28 May   Zoomlesson:  

Speaking for 1/3 of the class 

Ruben, Ibrahim, Chanel, Lotte, 

Luciana, Luca, Milo, Feline, 

Valentijn, Marc. 

 

 Kijk de opgaven bij de tekst na. 

 

zoom invitation. 

-names of the group for 

speaking 

-article to discuss 

 

-antwoorden diataal tekst en 

opgaven  

   

inleveren huiswerk  

opmerkingen  

 

  



 

9 

 

Duits 
 
klas 2hv8b 

vak Deutsch 

docent Mvr. Drogge 

mailadres kdr@vszh.nl 

terugblik Afgelopen week hebben jullie gewerkt aan jullie 

schrijfvaardigheid en aan jullie woordenschat. Deze week 

gaan we een begin maken met de nieuwe reader van het 

derde trimester en ons met name richten op woordschat en 

de vervoeging van de werkwoorden.  

les inhoud Magister 

19 mei 

5e uur 

In deze les gaan jullie een 

aantal opdrachten uit de 

nieuwe reader maken. Deze 

worden volgende week 

tijdens de zoom les 

besproken. De opdrachten 

die je moet maken en de 

woordjes die je moet leren 

staan bij huiswerk op 

magister.  

 

 

 

Op magister staat als bijlage 

de nieuwe reader van het 

derde trimester. Zorg ervoor 

dat je deze uitprint zodat je 

ermee kunt werken, ook 

tijdens de zoom- les 

volgende week.  

22 mei 

5e uur 

 

Geen les, hemelvaartsdag  

 

inleveren huiswerk Het huiswerk wordt besproken en overhoord tijdens de 

zoom-les volgende week. 

 

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

opdrachten. Jullie mogen mij altijd mailen als jullie vragen 

hebben, maar we gaan 1 keer per week een zoom-les 

inplannen, waar je al je vragen kunt stellen. Hierover volgt 

nog nader bericht in magister.  
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Frans 
 
 

Klas 2hv8B 

Vak Frans 

Docent Mevr. Van Huijgevoort 

Mailadres lhu@vszh.nl  

Terugblik H5 introductie gedaan. Tekst B gelezen en exercices 

8,10,11 gemaakt. Ex. 13,14,15 gemaakt en besproken. 

Voca A geoefend. Phrases-cles D en ex.16 D gedaan. 

Les Inhoud Link Zoom: 

Maandag 25 mei 13:30 uur P. 68,69 livre de texte 

Faire: ex.28 texte H p.26,27 

Nvt 

Vrijdag 29 mei 6e lesuur Vocabulaire A,B,E leren. 

Zet je timer aan op 15 minuten. 

Blijf de woorden herhalen, oefenen tot dat 

de tijd op is op een manier van leren die 

bij jou past (quizlet, wrts, woordkaarten, 

etc.). 

Overhoor jezelf/ of laat je overhoren.  

Schrijf op in je aantekenschrift welke 

woorden je nog steeds niet weet en lastig 

in je hoofd krijgt. 

 

inleveren huiswerk Gemaakte Opdr. 28 naar mij mailen. 

Opmerkingen Blijf bij met de behandelde lesstof tot nu toe. Blijf herhalen. 

Binnenkort zal ik deze lesstof testen. Wees hierop 

voorbereid. Meer informatie hierover volgt eind mei. 

Heb je vragen, mail mij: lhu@vszh.nl 

 

about:blank
about:blank
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wiskunde 

 
klas 8hvb 

vak Wiskunde 

docent H Blauwendraat 

mailadres hbla@vszh.nl 

terugblik We sluiten de diagrammen af. 

les inhoud Magister  

26 mei, 5e (14:15 online) PROEFWERK hoofdstuk 7: 

kwadratische formules 

Check om 14.00 je mail voor 

de opgaven. 

vragen? Uiterlijk maandag 

15 mei, 15:00 mailen. Dan 

komt er ’s avonds een 

vragenuurtje. 

 

28 mei, 3e (10:20 online) centrummaten 46, 47, 48, 49, 50 (maak 

eerst een frequentietabel) 

29 mei, 4e (11:15 online) afsluiting 31, 32, 33, 34 

   

inleveren huiswerk via Google Classroom (lesgroepcode u42ebyo), ik zet een 

inlevermap klaar met deadline 30 mei. 

opmerkingen  

  

mailto:hbla@vszh.nl
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science 

 
Niets ontvangen van E. Van Steenberegn 
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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

