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Inleiding door mentor 
 

De laatste schoolweek dat we elkaar zien via Zoom!  

Gelukkig zien we elkaar vanaf volgende week weer op school.  

Dinsdag horen jullie welke dagen je naar school moet komen en bij wie je bent ingedeeld in 

de groep! 

 

Een goede week gewenst! 

 

Groet, 

Mevrouw Boers.  
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Zoom-bijeenkomsten deze week 
 
 

Datum Vak Tijd 

Maandag 25 mei Geen Zoom-lessen  

Dinsdag 26 mei Periode 09:30 

 Nederlands 11:00 

 Science 12:00 

Woensdag 27 mei Periode  09:30 

 Wiskunde 11:30 

Donderdag 28 mei Frans 10:30 

 Engels 11:00 

 Wiskunde (havo les) 13:30 

Vrijdag 29 mei Periode 09:30 

 Mentoruur 12:00 

 Duits 13:30 
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Klassen- of vensteruur  

 

Vrijdag om 12:00 uur via Zoom.  
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periode 
 
 

 

klas 2th8A 

vak Biologie - skelet 

docent lbo 

mailadres l.boers@rudolfsteinercollege.nl 

terugblik We starten een nieuwe periode! 

les inhoud Magister 

Ma 25 mei Geen les.   

Di  26 mei Zoom-les om 09:30 

 

In Magister vind je het 

huiswerk. 

Woe 27 mei Zoom-les om 09:30 

 

In Magister vind je het 

huiswerk.  

Do 28 mei Geen zoom-les! In Magister vind je het 

huiswerk. 

Vrij 29 mei Zoom-les om 09:30 

 

In Magister vind je het 

huiswerk. 

inleveren huiswerk Vrijdag 29 mei voor 16:00 uur mailen naar 

l.boers@rudolfsteinercollege.nl  

opmerkingen We zien elkaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.boers@rudolfsteinercollege.nl
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Nederlands 

 
 

klas th8A, week 25 mei 

vak Nederlands 

docent aka 

mailadres aka@vszh.nl 

terugblik Het was weer een korte week. Zorg dat je dinsdag je huiswerk tot 

en met opdracht 12 voor je hebt liggen, dat  gaat tot nu toe nog 

steeds elke keer niet bij iedereen goed. 

 

les inhoud Magister 

ma 25 mei 6e uur Maak opdracht 11 op blz. 171. 

 

De boekverslag-info staat 

weer in de bijlages. 

 

di 26 mei 4e uur Maak opdracht 12 op blz. 172. Je 

hoeft alleen de woorden over te 

schrijven, niet de hele zin. Zet wel 

bij elk woord wat het is! 

 

Zoomlink staat in magister. 

vrij 29 mei 3e uur Maak van opdracht 13 alleen punt 1: 

het verhaaltje. Dat is maar erg kort 

(ongeveer 50 woorden) en achter 

iedere woordsoort die je gebruikt zet 

je de afkorting er tussen haakjes 

achter. Ik geeft een voorbeeldzin: 

Ik (pers.vnw.) ga (hww) jou 

(pers.vnw.) een (lw) dikke (bnw) 

zoen (znw) geven (zww). 

 

 

inleveren huiswerk Deze week moet je 4e boekverslag ingeleverd worden via 

ELO/opdrachten. Niet vergeten! 

 

opmerkingen Als we dinsdag zoomen heb je je huiswerk voor die dag af! 

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

Tot dan, aka 
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Engels 

 
 
 

klas 8THA 

vak Engels 

docent J. Klok 

mailadres jkl@vszh.nl 

terugblik Last week we practiced with various grammar topics in unit 4 

les inhoud Magister 

Monday 25-

05 

7e uur 

-check answers worksheet ‘oefenstof 1’ 
- do worksheet ‘oefenstof 2’ 

- answer sheet 

-oefenstof 2 

Tuesday 26-

05 

3e uur 

- do worksheet ‘oefenstof 2’ 
-email any questions you have regarding the grammar in 
this unit. 
On Thursday we have a zoom meeting to discuss the 
grammar in the unit. 

 

 

Thursday 28-

05 

4e uur 

-check answers worksheet ‘oefenstof 2’. 

-zoom meeting! 

 

-answersheet 

-link to zoom 

meeting 

inleveren 

huiswerk 

 

opmerkingen I really looking forward to see all of you during our zoom meeting on 

Thursday! 

Oefen elke les even met de woordenlijsten op Quizlet 

https://quizlet.com/join/eXRyrwyWN 
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Duits 
klas 2th8a 

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 werkwoordrijtjes 

geschreven en zo het vervoegen weer geoefend. Deze 

week kun je met de antwoorden op het antwoordblad 

controleren of je het goed gedaan hebt. 

Heb je nog naar een aflevering van Neuneinhalb gekeken? 

les inhoud Magister 

27-5 

3e uur 

Aufgabe 3, 4, 5 und 6 

machen. 

 

Wenn du möchtest, kannst 

du Aufgabe 10 oder 

Aufgabe 11 noch machen, 

womit du die Wörter übst. 

 

 

Die Wörter 21 bis inklusive 

28 von Seite 1 lernen. 

 

De betekenis van de 

werkwoorden op bladzijde 2 

t/m 5 leren! 

Het document met de 

opdrachten vind je nog een 

keer bij huiswerk in Magister. 

 

!!! Je hoeft het niet persé te 

printen om de opdrachten te 

kunnen maken!!! 

 

Het antwoordblad bij opgave 

1 en 2 vind je bij huiswerk in 

magister 

 

29-5 

6e uur 

 

 

Zoom -les om 13.30 uur. 

 

Aufgabe 7, 8 und 9 

machen. 

 

Alle Wörter von Seite 1 und 

die Bedeutung den Verben 

ab Seite 2 lernen. 

Het document met de 

opdrachten vind je nog een 

keer bij huiswerk in Magister. 

 

 

Oefen SO, of in de zoom-les 

of op een andere manier. 

inleveren huiswerk Vrijdag 29 mei voor 16.00 uur opdracht (= Aufgabe) 1 t/m 9 

inleveren via mail: rri@vszh.nl  

opmerkingen Viel Erfolg!  

Bleibt gesund. Liebe Grüße, Renate van Rikxoort 

mailto:rri@vszh.nl
mailto:rri@vszh.nl
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Frans 
 
 

 

Klas 2th8A 

Vak Frans 

Docent Mevr. Van Huijgevoort 

Mailadres lhu@vszh.nl  

Terugblik Frans gesprek via spraakbericht gestuurd 

Vocabulaire A geleerd 

Zinnen H5 geoefend 

Les LET OP WERKBOEK B NODIG!  

Do 28 mei 10:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB blz. 62 – Lees goed de 
grammaire door.  
 
Schrijf voor jezelf duidelijk op in je 
aantekenschrift wat de belangrijkste 
zaken zijn. 
 
Waar gaat de grammaire over? Wat 
is het onderwerp? 
 
Wat betekent het in het NL? 
Wat is er anders in het NL dan in het 
Frans? 
 
Wat zijn uitzonderingen bij deze 
grammaire? 
 
Heb je na het lezen en maken van 
een korte samenvatting ervan nog 
vragen? Mail mij: lhu@vszh.nl 
 

Zoom-les! 

Vr  29 mei 4e uur Faire: Exercices 13 + 14 van Bron C- 
H5 
 
Stuur een foto van ex.13,14 naar 
lhu@vszh.nl  

 

Extra Blijf de behandelde lesstof oefenen en herhalen. Binnenkort 

zal er een meting plaatsvinden van de lesstof. 

about:blank
mailto:lhu@vszh.nl
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wiskunde 
 

 

Werkwijzer wiskunde week 22 
 

klas R2th8a 

vak Wiskunde  

docent MAKC 

mailadres makc@vszh.nl 

les Inhoud (hoofdstuk 7 vmbo-t) Magister 

27 mei 

11.30 – 12.00 

- Berekeningen met 

gelijkvormige figuren. 

- 3D figuren op de computer. 

Zoom les  

11.30 – 12.00 

28 mei (havo – les) 

13.30 – 14.10 

- Herleiden 

- Grafieken en vergelijkingen 

- Vergelijkingen van andere 

vorm. 

- Buiten haakjes brengen. 

Zoom les 

13.30 – 14.10 

inleveren huiswerk Jullie leveren het huiswerk via de mail in. Het huiswerk moet 

1 juni ingeleverd zijn.  De mensen van de havo werken voor 

zichzelf en hoeven de havo opdrachten niet in te leveren. 

 

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

opdrachten. Jullie mogen mij altijd mailen als jullie vragen 

hebben. Mail: makc@vszh.nl 

Huiswerk Opgaven: 26 t/m 31,36 

De opgaven zijn te vinden op blz. 166 t/m 170. 

Links uitleg Gelijkvormige driehoeken: 

https://www.youtube.com/watch?v=y7ai7156ExQ 

Berekeningen gelijkvormige driehoeken: 

https://www.youtube.com/watch?v=6KfCmsPtT-8 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7ai7156ExQ
https://www.youtube.com/watch?v=6KfCmsPtT-8
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science 

 

 

Klas 8tha 

Vak Science 

Docent Dhr. Collette 

Vorige week afgesloten De fiets 3 

Les – week 22 Inhoud Magister 

19 mei 

5e - 6e uur 

 

De Fiets 

Digitale les om 12.00 uur 

 

Stencil les 1 en 2 nakijken 

 

 

   

   

Huiswerk  

Opmerkingen De powerpoint file’s en werkbladen kan je vinden in magister: 

ELO – bronnen – gedeelde documenten – SCIENCE – De 

fiets. 
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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  

 

 



 

15 

 

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

