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Zoom Rooster    Mevr. R. Kreukniet         rkr@vszh.nl 

Lieve allemaal, Ik hoop dat dit dan echt de allerlaatste werkwijzer is. En ik jullie, 
weliswaar in halve klasse, volgende week weer (bijna) allemaal zie!! 
Zet hem op deze laatste week nog heel even volhouden! 
 
Hierbij jullie ZOOM rooster van deze week. Kijk ook goed op magister hoe laat en 
wanneer deze lessen zijn! Magister is de baas over tijden. 
 

 
 
Lieve groet! Mevr. R. Kreukniet 
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Periode Natuurkunde       mevr. Kreukniet            rkr@vszh.nl 

 
terugblik Tot nu toe hebben we hoofdstuk Elektriciteit afgerond. 

We stappen over naar Hoofdstuk Licht. 
les inhoud Magister 
Maandag 25 mei ’Zoom 
klassenuur | Zoom om 
14.15 uur 

Gastdocent a la Klokhuis  
Hoofdstuk Licht| kleur zie 
magister 

Huiswerk  

Dinsdag 26 mei 
Zoom 10 uur  

Let op vandaag al om 10 
uur ZOOM 

Huiswerk 

Woensdag 27mei Zelfstandige opdracht  Huiswerk 
Donderdag 28 mei 
Zoom 11.00  

Licht Huiswerk 

Vrijdag 29 mei Zelfstandige opdracht Huiswerk 
inleveren huiswerk Stuur je DPS elke dag voor 17.00 uur naar 

rkr@vszh.nl  
Is het document te groot verstuur het da via 
WETRANSFER.COM 

opmerkingen Succes laatste week!!!!! 
 
 
 
 
 

Periode Koken      mevr. Kloet               lkl@vszh.nl 

Kijk goed op magister. Daar vind je de opdrachten. 
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Nederlands    Mevr. van Woggelum            mwg@vszh.nl 

terugblik Je hebt uit het differentiatieboekje de verdieping of 
herhaling van ‘over lezen’ af. Je hebt in je leesboek 
gelezen en aan je boekpresentatie gewerkt. 

les inhoud Magister 
Maandag 25 mei Maak hetgeen uit de 

scorekaart gekomen is 
(herhaling of verdieping) 
van het onderdeel 
‘grammatica’ uit het 
differentiatieboekje. 
Lezen in je leesboek en 
werken aan je 
boekpresentatie. 

Huiswerk  

Woensdag  27 mei Maak hetgeen uit de 
scorekaart gekomen is 
(herhaling of verdieping) 
van het onderdeel 
‘spelling’ uit het 
differentiatieboekje. 
Lezen in je leesboek en 
werken aan je 
boekpresentatie. 

Huiswerk 

inleveren huiswerk Stuur een foto van het huiswerk op maandag en 
woensdag 

opmerkingen Succes en houd vol! 

 

Duits     Mevr. van Woggelum                       mwg@vszh.nl  

terugblik We hebben K5 afgerond met een digitale toets 
les inhoud Magister 
Maandag 25 mei Leer woordjes (4 t/m 6) 

van K6 N-D 
Huiswerk 

Woensdag 27 mei 
 
ZOOM 12.00 

Bingo via zoom om 12.00 
over woordjes 4 t/m 6 van 
K6 N-D 

Huiswerk + bingokaarten 
op naam + link naar zoom 

inleveren huiswerk nvt 
opmerkingen Succes en houd vol! 
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Wiskunde     Dhr. Zaid  Al Qaysi          zqa@vszh.nl 

terugblik Wij zijn met een nieuw hoofdstuk over pythagoras begonnen  
les inhoud Magister 
Do 28/05 
 

- Lees voorbeelden blz. 21 en blz.22 
- https://www.youtube.com/watch?v=rg2e1dzwC

a4&t=145s 
- Maken opgaven 37, 38, 39 en 40 

 

Vr 29/05 - Zoom les begint om 13:20 uur 
- Maken opgaven 41, 42, 43 en 44 

 

Link naar de 
zoom les staat 
op Magister 

inleveren 
huiswerk 

Lever het huiswerk via de mail in! 

opmerki
ngen 

Bij vragen of opmerkingen, stuur mij een mailtje: zqa@vszh.nl 

 
 
 
 
 

Engels      mevr. Silva                       nsi@vszh.nl 

terugblik Vorig week hebben we online toetsen geoefend. Deze 
week gaan we het proefwerk maken. 

les inhoud Magister 
Tuesday 
May 26th  
8e uur  

Leren voor het proefwerk 
Leren p. 124 t/m 131 
Werken aan je presentatie 

 

Thursday 
May 28th  
6e uur 

Leren voor het proefwerk 
Leren p. 124 t/m 131 
Werken aan je presentatie 

 

Friday  
May 29th  
7e uur 

Zoom 
Proefwerk! 

Link 
 

   
inleveren huiswerk  
opmerkingen De presentatie heeft een andere vorm gekregen. Je gaat 

een fragment van jezelf opnemen waarin je je hobby 
bespreekt.Denk aan een make-up tutorial of  een filmpje 
waarin je een voetbaltrucje uitlegt. De opname duurt 3 à 5 
minuten en het moet in het Engels. Inleverdata volgt nog! 
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Economie          dhr. Karreman                          pka@vszh.nl 

Vorige week 
afgesloten 

proefwerk hoofdstuk 1 

Les Inhoud Magister 
26-mei 
7e uur 

Nabespreken van de toets 
Uitleg nieuwe hoofdstuk 
Maken opgaven 1 t/m 13 

Zie magister voor zelfde 
info + youtube uitleg en 
pdf van hoofdstuk 2 

   
   
Inleveren huiswerk Niet van toepassing 
Opmerkingen  

 
 
 
 
 

Euritmie      Mevr. Vink                      lvi@vszh.nl 

Let op magister! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINDE 


