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Inleiding door mentor 

 
Beste leerlingen, 

 

De laatste week dat je volledig thuis werkt! Gelukkig mogen we vanaf 2 juni, in 

kleinere groepen, weer naar school. 

 

Houd nog even vol, het komt goed! Kijk goed naar de aanwijzingen van de docenten en houd 

magister in de gaten! 

 

Deze week heb je enkele belangrijke Zoomafspraken! 

 

Maandag 25 mei proefwerk Frans. 

 

Dinsdag 26 mei proefwerk Engels. 

 

Woensdag 27 mei proefwerk periode Industriële Revolutie. 

 

Je kunt bij die proefwerken niet op je telefoon werken! Via Zoom geeft de docent de 

link naar de toets, die je binnen de afgesproken tijd maakt. De antwoorden moet je 

typen. 

 

Blijf weer gezond! 

 

Succes! 

 

Duncan de Kovel. 
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Zoom-bijeenkomsten deze week 

 
 

Maandag 25 mei 14:15 uur  Frans  Toets!   NSI 

 

Dinsdag 26 mei 13:30 uur  Duits    JGU 

 

Dinsdag 26 mei 14:15 uur  Engels Toets!  DKO 

 

Woensdag 27 mei 09:30 uur  periode Toets!  DKO 

 

Vrijdag 29 mei 12:00 uur  wiskunde   KJO 
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Klassen- of vensteruur  

 

 

Geen opdracht deze week. 
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periode 
 

 

Nieuwe periode : het skelet. 

Periodeopdrachten en informatie komen dagelijks in magister. 

Woensdag 27 mei proefwerk periode Industriële Revolutie via Zoom.   
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Nederlands 

 
Beste leerlingen,  

 

Helaas is mevrouw Moerkens ziek. We verwachten dat ze voor de zomervakantie geen les 

meer zal geven. We zijn bezig met de vervanging van de lessen Nederlands. Dit is bijna 

rond, maar bij het opmaken van deze werkwijzer kon nog geen inhoud voor de lessen 

worden opgenomen. Hierdoor zal je deze schoolweek het huiswerkveld in Magister goed in 

de gaten moeten houden. Daar zal je het thuiswerk vinden dat je moet doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Neuerburg 
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Engels 
 

 

Klas  2th8c 

vak Engels 

docent D de Kovel 

mailadres dko@vszh.nl 

terugblik  

les inhoud Magister 

Monday 25 May 

 

Leer voor je proefwerk!  

Tuesday 26 May Test Unit 4 

 

Zoomlink in magister 

Friday 29 May Opdracht in magister 

 

Opdracht 

   

inleveren huiswerk  

opmerkingen  
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Duits 
 

klas R2th8c 

vak Deutsch 

docent Jojanneke Gummlich 

mailadres jgu@vszh.nl  

terugblik Vorige week heb  je opdracht 1,2 en 3 gemaakt die te 

maken hadden met de werkwoord vervoegingen. 

les inhoud Magister 

26-05 

6e uur 

Zoom-les om 13:30 uur. 

 

Maken opdracht 4,5,6 en 7, 

van het werkblad. 

 

!!! Werkbladen uitprinten 

zodat je ze er tijdens de 

Zoommeeting bij kunt 

pakken. 

 

 

De link komt in magister. 

 

Het werkblad met 

opdrachten vind je bij 

huiswerk in Magister. Let op 

deze heb je vorige week als 

het goed is al geprint. 

 

 

27-05 

6e uur 

Maken opdracht 8,9,10 en 

11 

 

 

 

inleveren huiswerk Huiswerk inleveren: deze week hoef je geen huiswerk in te 

leveren.   

opmerkingen Veel succes deze week.  

Bleibt gesund. Liebe Grüße, Frau Gummlich 

 

 

 

mailto:jgu@vszh.nl
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Frans 
 

klas 2th8c 

vak Frans 

docent Nsi 

mailadres nsi@vszh.nl  

terugblik Vorig week hebben we het online toetsen uitgeprobeerd. 

Deze week gaan we het proefwerk maken. 

les inhoud Magister 

25-05 

7e uur 

Zoom 

Proefwerk maken 

Link 

 

 

 

27 -05 

5e  uur 

Lezen/leren bron C p. 78 

Maken opdr. 13c t/m 15 

 

 

 

   

   

inleveren huiswerk Presentatie  

 

opmerkingen De presentaties voor gespreksvaardigheid gaan door zoals 

gepland. Je kunt een filmpje maken en dat naar mij mailen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nsi@vszh.nl
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wiskunde 

 

klas  8th C 

vak  Wiskunde boek deel 2, H.5 Kwadraten, wortels en verbanden 

 

docent  Dhr. De Jongh (KJO) 

mailadres  kjo@vszh.nl 

terugblik  

Vorige week hebben we hoofdstuk 4 Vergelijkingen oplossen afgerond 

met een proefwerk. We gaan nu weer verder met hoofdstuk 5, waar we 

eerder aan waren begonnen. We gaan nog even door over eigenschappen 

van getallen en daarna leren we wat een parabool is en hoe we deze 

kunnen tekenen. 

les  inhoud  Magister  

Wo  27/5 

-Lees de theorie over Tegengestelde, 

Priemgetallen en Delen door nul (p.14/15) 

-Maak opgaven 16,17,19,20,22 en 23 

(p.14/15) 

 

Do 28/5 

-Maak opgaven 24,25,26 (p.16) 

-Lees de theorie over Parabool (p.16/17) 

-Bekijk de video over het tekenen van een 

parabool: 

https://youtu.be/lAt2888Uk5Y 

 

-Maak opgave 27 (p.18) 

Link video 

wiskundeacademie 

Vrij 29/5 

-Lees nogmaals de theorie over Parabool 

(p.16/17) 

-Maak opgaven 29,30,31 (p.18/19) 

Zoomtijd 12:00 

Link zoomsessie 

inleveren huiswerk  
Mail je huiswerk van deze week (opgaven 16,17,19,20, 22 t/m 27, 

29,30,31) uiterlijk vrijdag 29 mei om 17:00 naar 

kjo@vszh.nl  

opmerkingen  Let op! Schrijf je berekeningen altijd op. Succes, blijf gezond en 
tot zooms! 

 

 

https://youtu.be/lAt2888Uk5Y
mailto:kjo@vszh.nl
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science 

 
Vak Science 

Docent Meneer van Weerden 

Mailadres bwe@vszh.nl 

Terugblik Jullie zijn begonnen met het demonteren van je apparaatje.  

Les Inhoud Magister 

 Jullie krijgen de lessen op een Padlet aangeboden. Zo 
kun je op je eigen tempo met de lessen aan de slag. Alle 
informatie die je nodig hebt voor de sciencelessen is dus 
daar te vinden! 
 
https://padlet.com/bwe3/gxi3heczhgt0asm4 
 
Let op: Absoluut geen batterijen of accu´s demonteren! 

- 

Inleveren 

opdracht 

Aan het einde van het project. Instructies volgen nog naar aanleiding van 

ontwikkelingen rond het al dan niet weer naar school kunnen. 

Bewaar in ieder geval alle verzamelde informatie en onderdelen! 

Opmerkingen Succes en blijf gezond! 

 

  

https://padlet.com/bwe3/gxi3heczhgt0asm4
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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

