Klas 1A
Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of boeken om
eventuele volgende toetsen te leren.

vakken
Nederlands

te leren stof voor de tentamenweek
Hoofdstuk 5:
• Lezen (tekstdoelen)
• Woordenschat (woordlijst + bekende
woorddelen)
• Taalverzorging (bijvoeglijk naamwoorden &
stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden)
• Taalverzorging (verwijswoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling zwakke
werkwoorden in de verleden tijd)
Hoofdstuk 6:
• Lezen (teksten en afbeeldingen)
• Woordenschat (woordlijst)
• Taalverzorging (voorzetsels)
• Taalverzorging (lastige werkwoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling sterke
werkwoorden in de verleden tijd)
Schrijfopdracht advertentie schrijven

Engels

Alles uit je Donald Duck boekje:
• Alle woorden van Donald Duck
• Present continuous
• Prepositions (voorzetsels)
• Asking questions with do/does
• Schrijfopdracht over comic strip
Alles uit je JFK boekje:
• Alle woorden JFK
• Past simple (verleden tijd)
• Using was/were (gebruik van was/waren)
• Place and time in correct order
(woordsvolgorde)
• Schrijfopdracht over jezelf
Reading: lezen van teksten en vragen
beantwoorden.
Havo aanvulling: bovenstaande + havo woorden +
present continuous ontkennend + gebruik some/any
+ past simple (onregelmatige werkwoorden)

materiaal meenemen
Pen
Markeerstiften (als je dat
fijn vindt)

Frans

Leestoets

wiskunde

Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3
Hoofdstuk 7 voorkennis en 7.1 tm 7.3 (opdracht 32)
Hoofdstuk 8 voorkennis en alle paragrafen (geen havoopdrachten).
Hoofdstuk 9 voorkennis en 9.1 en 9.2

Geodriehoek/liniaal, passer,
koershoekmeter
Potlood, pen en
rekenmachine

Aardrijkskunde

Hoofdstuk 6 Klimaat:
- Alle begrippen
- Alle teksten
- Alle powerpoints
- Alle aantekeningen
Let op gebruik je leerdoelen per paragraaf in je
werkboek om te checken of je alle onderdelen hebt
geleerd.

Pen
Potlood
Gum
Rekenmachine

Geschiedenis

Leer van hoofdstuk 6 6.1 en 6.2
https://quizlet.com/join/ECXt6TpQE

biologie

Hoofdstuk 6

lichamelijke opvoeding

Gewoon les

Muziek

Bandopdracht – Blinding Lights
(oefenen en leren van je partij tijdens de lessen)

CKV

Geen toets

Gymkleding

Klas 1B
Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of
boeken om eventuele volgende toetsen te leren.

vakken
Nederlands

te leren stof voor de tentamenweek
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 5: Lezen (tekstdoelen)
Woordenschat (woordlijst + bekende
woorddelen)
Taalverzorging (bijvoeglijk naamwoorden &
stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden)
Taalverzorging (verwijswoorden)
Taalverzorging (werkwoordspelling zwakke
werkwoorden in de verleden tijd)

Hoofdstuk 6:
• Lezen (teksten en afbeeldingen)
• Woordenschat (woordlijst)
• Taalverzorging (voorzetsels)
• Taalverzorging (lastige werkwoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling sterke
werkwoorden in de verleden tijd)
Schrijfopdracht advertentie schrijven

Engels

Alles uit je Donald Duck boekje:
• Alle woorden van Donald Duck
• Present continuous
• Prepositions (voorzetsels)
• Asking questions with do/does
• Schrijfopdracht over comic strip
Alles uit je JFK boekje:
• Alle woorden JFK
• Past simple (verleden tijd)
• Using was/were (gebruik van was/waren)
• Place and time in correct order
(woordsvolgorde)
• Schrijfopdracht over jezelf
Reading: lezen van teksten en vragen beantwoorden.
Havo aanvulling: bovenstaande + havo woorden +
present continuous ontkennend + gebruik some/any
+ past simple (onregelmatige werkwoorden)

Frans

Leestoets

materiaal meenemen
Pen
Markeerstiften (als je dat
fijn vindt)

wiskunde

Aardrijkskunde

Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3
Hoofdstuk 7 voorkennis en 7.1 tm 7.3 (opdracht 32)
Hoofdstuk 8 voorkennis en alle paragrafen (geen havoopdrachten)
Hoofdstuk 9 voorkennis en 9.1 en 9.2

-

Hoofdstuk 6 Klimaat:Alle begrippen
Alle teksten
Alle powerpoints
Alle aantekeningen
Let op gebruik je leerdoelen per paragraaf in
je werkboek om te checken of je alle
onderdelen hebt geleerd.

Geschiedenis

Hoofdstuk 6.1 + 6.2. Leer de PowerPoint uit de
les en de begrippen op Quizlet
https://quizlet.com/join/ECXt6TpQE

biologie

Hoofdstuk 6

lichamelijke opvoeding

Gewoon les

Muziek

Bandopdracht – Blinding Lights
(oefenen en leren van je partij tijdens de lessen)

CKV

Geen toets

Geodriehoek/liniaal,
passer, koershoekmeter
Potlood, pen en
rekenmachine
Pen
Potlood
Gum
Rekenmachine

Gymkleding

Klas 1C
Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of
boeken om eventuele volgende toetsen te leren.

vakken
Nederlands

te leren stof voor de tentamenweek
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 5: Lezen (tekstdoelen)
Woordenschat (woordlijst + bekende
woorddelen)
Taalverzorging (bijvoeglijk naamwoorden &
stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden)
Taalverzorging (verwijswoorden)
Taalverzorging (werkwoordspelling zwakke
werkwoorden in de verleden tijd)

Hoofdstuk 6:
• Lezen (teksten en afbeeldingen)
• Woordenschat (woordlijst)
• Taalverzorging (voorzetsels)
• Taalverzorging (lastige werkwoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling sterke
werkwoorden in de verleden tijd)

Engels

Schrijfopdracht advertentie schrijven
Alles uit je Donald Duck boekje:
• Alle woorden van Donald Duck
• Present continuous
• Prepositions (voorzetsels)
• Asking questions with do/does
• Schrijfopdracht over comic strip
Alles uit je JFK boekje:
• Alle woorden JFK
• Past simple (verleden tijd)
• Using was/were (gebruik van was/waren)
• Place and time in correct order
(woordsvolgorde)
• Schrijfopdracht over jezelf
Reading: lezen van teksten en vragen beantwoorden.

Frans

Havo aanvulling: bovenstaande + havo woorden +
present continuous ontkennend + gebruik some/any +
past simple (onregelmatige werkwoorden)
Leestoets

materiaal meenemen
Pen
Markeerstiften (als je dat
fijn vindt)

wiskunde

Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3
Hoofdstuk 7 voorkennis en 7.1 tm 7.3 (opdracht 32)
Hoofdstuk 8 voorkennis en alle paragrafen (geen havoopdrachten)
Hoofdstuk 9 voorkennis en 9.1 en 9.2

Geodriehoek/liniaal,
passer, koershoekmeter
Potlood, pen en
rekenmachine

Aardrijkskunde

Hoofdstuk 6 Klimaat:Alle begrippen
- Alle teksten
- Alle powerpoints
- Alle aantekeningen
Let op gebruik je leerdoelen per paragraaf in je
werkboek om te checken of je alle onderdelen hebt
geleerd.

Pen
Potlood
Gum
Rekenmachine

Geschiedenis

Hoofdstuk 6.1 + 6.2.
Leer de PowerPoint uit de les en de begrippen op
Quizlet https://quizlet.com/join/ECXt6TpQE

Pen, potlood, geen rode.

biologie

Hoofdstuk 6

lichamelijke opvoeding

Gewoon les

muziek

Bandopdracht – Blinding Lights
(oefenen en leren van je partij tijdens de lessen)

CKV

Geen toets

Gymkleding

Klas 1D
Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden – gum – liniaal of geodriehoek. Leesboek
of boeken om eventuele volgende toetsen te leren.

Vakken
Nederlands

te leren stof voor de tentamenweek
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 5: Lezen (tekstdoelen)
Woordenschat (woordlijst + bekende woorddelen)
Taalverzorging (bijvoeglijk naamwoorden & stoffelijk
bijvoeglijk naamwoorden)
Taalverzorging (verwijswoorden)
Taalverzorging (werkwoordspelling zwakke
werkwoorden in de verleden tijd)

Hoofdstuk 6:
• Lezen (teksten en afbeeldingen)
• Woordenschat (woordlijst)
• Taalverzorging (voorzetsels)
• Taalverzorging (lastige werkwoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling sterke
werkwoorden in de verleden tijd)
Schrijfopdracht advertentie schrijven

Engels

Alles uit je Donald Duck boekje:
• Alle woorden van Donald Duck
• Present continuous
• Prepositions (voorzetsels)
• Asking questions with do/does
• Schrijfopdracht over comic strip
Alles uit je JFK boekje:
• Alle woorden JFK
• Past simple (verleden tijd)
• Using was/were (gebruik van was/waren)
• Place and time in correct order (woordsvolgorde)
• Schrijfopdracht over jezelf
Reading: lezen van teksten en vragen beantwoorden.
Havo aanvulling: bovenstaande + havo woorden + present
continuous ontkennend + gebruik some/any + past simple
(onregelmatige werkwoorden)

Frans

Leestoets

materiaal meenemen
Pen
Markeerstiften (als je dat
fijn vindt)

wiskunde

Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3
Hoofdstuk 7 voorkennis en 7.1 tm 7.3 (opdracht 32)
Hoofdstuk 8 voorkennis en alle paragrafen (geen havo-opdrachten)
Hoofdstuk 9 voorkennis en 9.1 en 9.2

Aardrijkskunde

Hoofdstuk 6 Klimaat:Alle begrippen
- Alle teksten
- Alle powerpoints
- Alle aantekeningen
Let op gebruik je leerdoelen per paragraaf in je werkboek om
te checken of je alle onderdelen hebt geleerd.

Geschiedenis

Hoofdstuk 6 6.1 + 6.2.
Leer de PowerPoint uit de lesbrief en de begrippen op
Quizlet https://quizlet.com/join/ECXt6Tp QE

biologie

Hoofdstuk 6

lichamelijke
opvoeding

Gewoon les

Gymkleding
-

Muziek
CKV

Geodriehoek/liniaal,
passer, koershoekmeter
Potlood, pen en
rekenmachine
Pen
Potlood
Gum
Rekenmachine

Geen leerwerk

Eigen tekenmateriaal ter
aanvulling.

Klas 1E
Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of
boeken om eventuele volgende toetsen te leren.

vakken
Nederlands

te leren stof voor de tentamenweek
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 5: Lezen (tekstdoelen)
Woordenschat (woordlijst + bekende woorddelen)
Taalverzorging (bijvoeglijk naamwoorden & stoffelijk
bijvoeglijk naamwoorden)
Taalverzorging (verwijswoorden)
Taalverzorging (werkwoordspelling zwakke
werkwoorden in de verleden tijd)

Hoofdstuk 6:
• Lezen (teksten en afbeeldingen)
• Woordenschat (woordlijst)
• Taalverzorging (voorzetsels)
• Taalverzorging (lastige werkwoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling sterke
werkwoorden in de verleden tijd)
Schrijfopdracht advertentie schrijven

Engels

Alles uit je Donald Duck boekje:
• Alle woorden van Donald Duck
• Present continuous
• Prepositions (voorzetsels)
• Asking questions with do/does
• Schrijfopdracht over comic strip
Alles uit je JFK boekje:
• Alle woorden JFK
• Past simple (verleden tijd)
• Using was/were (gebruik van was/waren)
• Place and time in correct order (woordsvolgorde)
• Schrijfopdracht over jezelf
Reading: lezen van teksten en vragen beantwoorden.

Frans

Havo aanvulling: bovenstaande + havo woorden + present
continuous ontkennend + gebruik some/any + past simple
(onregelmatige werkwoorden)
Leestoets

materiaal meenemen
Pen
Markeerstiften (als je dat
fijn vindt)

wiskunde

Aardrijkskunde

Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3
Hoofdstuk 7 voorkennis en 7.1 tm 7.3 (opdracht 32)
Hoofdstuk 8 voorkennis en alle paragrafen (geen havo-opdrachten)
Hoofdstuk 9 voorkennis en 9.1 en 9.2

-

Hoofdstuk 6 Klimaat:Alle begrippen
Alle teksten
Alle powerpoints
Alle aantekeningen
Let op gebruik je leerdoelen per paragraaf in je
werkboek om te checken of je alle onderdelen hebt
geleerd.

Geodriehoek/liniaal,
passer, koershoekmeter
Potlood, pen en
rekenmachine
Pen
Potlood
Gum
Rekenmachine

Geschiedenis

Hoofdstuk 6.1 + 6.2. Leer de PowerPoint uit de les en de Pen, potlood, geen rode.
begrippen op Quizlet https://quizlet.com/join/ECXt6TpQE

biologie

Hoofdstuk 6

lichamelijke
opvoeding

Gewoon les

-

Muziek
CKV

Gymkleding

Geen leerwerk

Eigen tekenmateriaal ter
aanvulling.

Klas 1F
Altijd meenemen: etui met meerdere pennen /potloden - gum - liniaal of geodriehoek. Leesboek of
boeken om eventuele volgende toetsen te leren.

vakken
Nederlands

te leren stof voor de tentamenweek
•
•
•
•
•

Hoofdstuk 5: Lezen (tekstdoelen)
Woordenschat (woordlijst + bekende woorddelen)
Taalverzorging (bijvoeglijk naamwoorden & stoffelijk
bijvoeglijk naamwoorden)
Taalverzorging (verwijswoorden)
Taalverzorging (werkwoordspelling zwakke
werkwoorden in de verleden tijd)

Hoofdstuk 6:
• Lezen (teksten en afbeeldingen)
• Woordenschat (woordlijst)
• Taalverzorging (voorzetsels)
• Taalverzorging (lastige werkwoorden)
• Taalverzorging (werkwoordspelling sterke
werkwoorden in de verleden tijd)
Schrijfopdracht advertentie schrijven

Engels

Donald Duck hoofdstuk:
• Alle woorden van Donald Duck
• Present continuous
• Prepositions (voorzetsels)
• Asking questions with do/does
• Schrijfopdracht over comic strip
JFK hoofdstuk:
• Alle woorden JFK
• Past simple (verleden tijd)
• Using was/were (gebruik van was/waren)
• Place and time in correct order (woordsvolgorde)
• Schrijfopdracht over jezelf
Reading: lezen van teksten en vragen beantwoorden.
Havo aanvulling: bovenstaande + havo woorden + present
continuous ontkennend + gebruik some/any + past simple
(onregelmatige werkwoorden)

Frans

Leestoets

materiaal meenemen
Pen
Markeerstiften (als je dat
fijn vindt)

wiskunde

Hoofdstuk 6 voorkennis en 6.1 tm 6.3
Hoofdstuk 7 voorkennis en 7.1 tm 7.3 (opdracht 32)
Hoofdstuk 8 voorkennis en alle paragrafen (geen havo-opdrachten)
Hoofdstuk 9 voorkennis en 9.1 en 9.2

Geodriehoek/liniaal,
passer, koershoekmeter
Potlood, pen en
rekenmachine

Aardrijkskunde

Hoofdstuk 6 Klimaat:Alle begrippen
- Alle teksten
- Alle powerpoints
- Alle aantekeningen
Let op gebruik je leerdoelen per paragraaf in je werkboek om
te checken of je alle onderdelen hebt geleerd.

Pen
Potlood
Gum
Rekenmachine

Geschiedenis

Hoofdstuk 6.1 + 6.2. Leer de PowerPoint uit de les en de Pen, potlood, geen rode.
begrippen op Quizlet https://quizlet.com/join/ECXt6TpQE

biologie

Hoofdstuk 6

lichamelijke
opvoeding

Gewoon les

-

Muziek
CKV

Gymkleding

Geen leerwerk

Eigen tekenmateriaal ter
aanvulling.

