Klas 1
Vakken

Nederlands

Engels
Frans

Wiskunde

Muziek

Mens en Natuur

Mens en Maatschappij
Rekenen

Opmerking:

Leerstof in 20 minuten verdeeld
1. Leer de theorie van Lezen hfst 1
2. Leer de betekenissen van de woorden van Woordenschat hfst1(elke dag
5 woorden/uitdrukkingen)
3 Maak de extra leesopdracht online (8B) en de extra opdracht
Woordenschat(9B)(Nieuw Nederlands)
4. Overhoor jezelf door een gemaakte opdracht nog eens te doen en
controleer in je schrift de antwoorden
5. Maak de oefentoets online (Nieuw Nederlands)
Leren woordjes studybox 1,2 en 3, iedere dag 20 minuten
Leren2.1, 2.2 en 4.1. Blze 20-21 tekstboek. Oefeningen maken en theorie
leren op blz 20 en 21 tekstboek
Wordt getoetst na de toetsweek
1. Leer de geelvlakken (de theorie) van paragraaf 1.1, 1.2,
2, Maak de vragen van de diagnostische toets 1,2,6,7, 9 10 11. Kijk ze na.
3. Maak de herhalingsvragen van de vragen die je fout hebt. Kijk na
4. Leer de theorie van 1.3,1,4 en 1.5
5. Maak de vragen van de diagnostische toets12,13, 15, 16, 17 19
6.3. Maak de herhalingsvragen van de vragen die je fout hebt. kijk na
1. Samengevat
2. Muziektheorie Melodie
3. Videoles
4. Deze oefeningen moeten zijn gemaakt: Noteren, Test Jezelf, Training
1.1-1.2+ luisteren
5. Extra: Instrumenten bekijken.
NASK OVERAL
1. Leren 1.1 wat is natuurkunde
2. leren 1.2 veiligheidssymbolen
3. leren 1.2 hoe kan ik veilig omgaan in het practicumlokaal & hoe werkt de
brander
3. leren/oefenen sommetjes omrekenen afstand/oppervlakte/inhoud
4. leren/oefenen sommetjes omrekenen tijd/temperatuur/volume(inhoud)
/massa
5. leren/oefenen sommetjes volumeverschil bepalen via de
onderdompelmethode NECTAR
6. leren 1.1 de verschillende orgaanstelsels & de organen die daarbij horen
7. Leren 1.1 bron. 2, 3, 4, 5, 6, 8
8. Leren 1.1 de onderdelen van een dierlijke cel
9. Leren 1.2 de onderdelen van een microscoop
10. leren 1.2 verschillen in natuurgetrouwe en schematische tekening en
deze zelf ook kunnen tekenen
11. Leren wanneer iets door de lengte is doorgesneden (lengtedoorsnede)
of door de breedte (dwarsdoorsnede)
Voor uitleg zie: Wat moet ik leren voor de toets stencil in Classroom. Taak
1, 2 en 3, 10,11,12,13 en 16. Leer iedere dag 2 taken.
1. Lees de theorie van studyflow van de blokken B1 en B2
2. Maak een paar oefen opgaven
3. Lees de theorie van studyflow van de blokken B3 en B4
Heb je toetsen gemist wegens ziekte, dan haal je deze toets(en) in op
Meer dan twee toetsen gemist? Maak er tenminste twee. Voor de overige
maak je een andere afspraak.

