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Inleiding door mentor 
 
Lieve leerlingen, 

 

Bij deze de werkwijzer voor deze week. Dit is de laatste werkwijzer voordat de school weer 

open mag. We zullen natuurlijk niet gelijk teruggaan naar een normale schooldag. Hoe dat 

precies zal verlopen wordt deze week duidelijker. We houden contact en blijf mailen als je 

vragen hebt! 

 

Een hele fijne week gewenst! 

 

Groetjes, 

 

Mw. Rodrigues 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 
 
Maandag 25 Mei  

 

Periode 9:30 

 

Frans 10:20 

 

Nederlands 14:15 

 

Dinsdag 26 Mei 

 

Periode 9:30 

 

Engels 12:00 

 

Woensdag 27 Mei 

 

Engels Online Pw (Groep 1) 10:00 

 

Engels Online Pw (Groep 2) 11:00 

 

Wiskunde 12:30 

 

Donderdag 28 Mei 

 

Wiskunde 12:30 

 

Vrijdag 29 Mei 

 

Periode 9:30 

 

Science 14:00 
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periode 
 

klas 2th8b 

vak Periode Industriële Revolutie  

docent Mw. Rodrigues 

mailadres cro@vszh.nl 

les inhoud Magister 

Maandag 25 Mei Zoomles 9:30 

 

Introductie les 

Link naar Zoomles 

Dinsdag 26 Mei Zoomles 9:30 Link naar Zoomles 

Donderdag 28 Mei  Opdracht op magister  

Vrijdag 29 Mei Zoomles 9:30 Link naar Zoomles 
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Nederlands 
 
klas 2th8b 

vak Nederlands 

docent Mevr. Vantilborgh 

mailadres nva@vszh.nl 

terugblik Afgelopen week maakten we het SO over het naamwoordelijk 

gezegde. Dat was helemaal niet zo makkelijk. Tijdens de 

zoommeeting kunnen we hierover spreken en gaan we het 

verbeteren. 

Op dinsdag werken jullie zelfstandig en op vrijdag krijgen jullie een 

samenwerkingsopdracht, deze lever je in in Magister. 

les inhoud Magister 

maandag 25 mei Zoommeeting om 14:15 uur 

Uitleg over so 

SO verbeteren. 

 

Zie link in Magister. 

 

 

dinsdag 26 mei Opdracht 11 blz. 171 

Opdracht 12 blz. 172 

Zie Magister voor 

antwoorden. 

vrijdag 29 mei Opdracht 13 blz. 172 

Deze opdracht maak je samen met een 

klasgenoot. In Magister vind je de lijst met wie 

jij gaat samenwerken.  

 

Inleveren in 

Magister. 

 

inleveren 

huiswerk 

Vrijdag opdracht 13 inleveren. Dit lever je in bij 

Magister/ELO/opdrachten. 

opmerkingen Laten we hopen dat dit de laatste werkwijzer is die ik voor jullie maak. 

Ik hoop jullie snel weer op school te zien.  

 

Groet, Mevr. Vantilborgh 
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Engels 
 

klas 2th8b 

vak Engels 

docent Mw. Rodrigues 

mailadres cro@vszh.nl 

terugblik Vorige week hebben we de laatste grammatica onderdelen 

besproken voor het proefwerk van Unit 4. Jullie hebben ook 

geoefend met een oefentoets.  

les inhoud Magister 

Maandag 25 Mei Grammatica en Expressions leren 

voor het proefwerk.  

Antwoorden oefentoets en 

nakijkbladen.  

Dinsdag 26 Mei Extra bijlesuur voor leerlingen die 

nog uitleg willen of vragen willen 

stellen.  

Deze les is niet verplicht.  

Link naar zoomles 12:00 

Woensdag 27 mei Proefwerk Unit 4! 

 

We beginnen in een zoomles. 

Wees op tijd! Tijdens de zoomles 

krijg je een link naar je online 

proefwerk. Tijdens het proefwerk 

blijf je zichtbaar op zoom. 

 

Link naar zoomles 10:00 

(groep 1) en 11:00 (groep 2) 

 

 

 

 

 

mailto:cro@vszh.nl
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Duits 
 
klas 2th8b 

vak Deutsch 

docent Mvr. Drogge 

mailadres kdr@vszh.nl 

terugblik Afgelopen week hebben jullie gewerkt in jullie nieuwe 

reader en een aantal woordenschatoefeningen gedaan. 

Deze week gaan we vooral werken aan de grammatica.   

les inhoud Magister 

27 mei 

4e uur 

In deze les krijgen jullie 

uitleg over de grammatica 

uit de reader en gaan we 

samen een aantal 

opdrachten maken.   

 

 

 

Op magister staat de link 

voor de zoom-les.  

Wees op tijd en zorg ervoor 

dat je je reader en 

aantekeningschrift bij de 

hand hebt.  

29 mei 

8e uur 

 

In deze les gaan jullie de 

laatste opdrachten uit de 

reader maken en alles 

afronden. Deze opdrachten 

worden tijdens de 

eerstvolgende les 

besproken.  

 

 

inleveren huiswerk Het huiswerk wordt besproken en overhoord tijdens de 

zoom-les deze 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.  

 

 



 

9 

 

Frans 
 
klas 2th8b 

vak Frans 

docent De heer Honoré  Amegnekou 

mailadres ham@vszh.nl 

Terugblik - Vakantie et wintersporten 
- Landennamen, het weer, … 
- de passé composé  

les Inhoud Magister 

25 mei 2020 

      3e uur 

Zoom- les 

Révise : phrases-clés D+I ( blz 

63 en 69 ) 

Fais exercices 33d et 35 

 

29 mei 2020 Révise : voca A t/m G 

 

Chanson 

Fais exercices 36 

 

   

   

inleveren huiswerk  

opmerkingen Beste allemaal, 
 
Op de site van Van Dijk kun je inloggen om daar kijk-en 
luisteropdrachten te maken. Eventueel kun je daar ook 
vocabulaire en grammatica oefenen.  
Je moet inloggen met het wachtwoord dat je gekregen hebt bij 
het bestellen van jouw boeken. Indien je dit wachtwoord kwijt 
bent, kun je contact opnemen met Van Dijk. 
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wiskunde 
 
klas R2th8b 

vak Wiskunde  

docent MAKC 

mailadres makc@vszh.nl 

les Inhoud (hoofdstuk 7 vmbo-t) Magister 

28 mei 

12.00 – 12.30 

- Berekeningen met 

gelijkvormige figuren. 

- 3D figuren op de computer. 

Zoom les  

12.00 – 12.30 

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

1 juni ingeleverd zijn.  

 

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: 27 t/m 31, 35,36 

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 8thb 

Vak Science 

Docent Dhr. Collette 

Vorige week afgesloten De fiets 2a 

Les – week 22 Inhoud Magister 

29 mei 

6e - 7e uur 

De Fiets 

Digitale les om 14.00 uur Powerpoint 

De fiets-3-MAGISTER.pptx 

   

   

Huiswerk Vragen-fiets.pdf les 2   

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

ELO – bronnen – gedeelde documenten – SCIENCE – De 

fiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

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

