Klas 2
Vakken

Leerstof in 20 minuten verdeeld.

Nederlands

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 (opdr 8) en de extra opdracht
Woordenschat(opdr 9)(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)

Engels

Frans

Duits

Wiskunde

Mens en Natuur

Lr uit het tekstboek UNIT 1 p.20,21,22 de woordenlijsten en de 2
grammatica
onderdelen:present simple en past simple. De teksten/leesvaardighied
oefenen
we in de lessen.
Deel 1: leer app. 1 en 2 : oefen op Quizlet.com of op WRTS
Deel 2: leer app. 5 en 9 : oefen op quizlet.com of op WRTS
Deel 3: leer grammatica app. 3 en 6 : oefen op carte orange online
Deel 4: oefen met alle app. op quizlet, WRTS en Carte Orange Online
Deel 1: blz. 26 (met behulp van b.v. slim stampen)
Deel 2: blz. 27 (met behulp van b.v. slim stampen)
Deel 3: haben en sein in t.t.
Deel 4: onderdeel leesvaardigheid (oefen leesonderdelen)
1. Leer de geelvlakken (de theorie) van paragraaf 1.1 t/m 1.5
2. Maak de vragen van de diagnostische toets. Kijk na.
3. Maak de herhalingsvragen van de vragen die je fout hebt. Kijk na 4.
Leer de woordenlijsten en eigenschappen van ruit, parallellogram, vlieger
en trapezium uit je hoofd
1. Neem de paragrafen 7.1, 7.2 & 7.4 nog een keer door.
2. Controleer je kennis via één van de volgende manieren:
- Test jezelf H7 (40min)
- Oefen via de digitale methode
- Maak een mindmap over één van de paragrafen.
- Maak nogmaals de oefen s.o.'s.

Mens en Maatschappij
Rekenen

Opmerking:

1. Leer de theorie van H7 en H8 in Studyflow
2. Oefen met 7.1 Afronden en 7.2 Gemiddelde
3. Oefen met 8.1 Omtrek, oppervl, inhoud en 8.2 Vergroten/verkleinen
4. Oefen met 8.3 Standaardeenheden en 8.4 Inhoudsmaten
5. Maak de opdrachten die je fout had nog een keer
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.

