
Week 20 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Hulpmiddelen

We maken deze week de opgaven Maak de opdrachten uit je boek op Deze opdrachten maken en Uitleg vind plaats op Microsoft Teams

van paragraaf 8.2 (t/m vraag 16) bladzijde 228-229 en bladzijde 216 uiterlijk zondag 17 mei via

magister inleveren (in Word, Behoefte aan individuele uitleg plan een afspraak in via Microsoft Teams.

11 mei Let op: probeer het zelf te maken met Dit zijn 19 opdrachten, dus best lettertype arial 12). Werkdagen zijn maandag en dinsdag

t/m behulp van je boek en de bijgesloten links. veel! Onderschat het niet en maak Ik krijg nog steeds opdrachten via de mail

15 mei het serieus! Let op: je doet het niet de volgende keer zal ik dit niet meer

voor mij, maar voor jezelf! accepteren, want mijn mailbox raakt vol.

Ik probeer in het weekend alles na Let op: het klinkt kinderachtig,

te kijken en uiterlijk binnen een week jouw maar ik ga wel bijhouden wie 

werk terug te sturen zijn werk maakt en tijdig inlevert!

met feedback en het antwoordenblad.

Week 21 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Hulpmiddelen

We maken deze week de rest van de opgaven Maak de opdrachten in je boek. Deze opdrachten maken en Uitleg vind plaats op Microsoft Teams

van paragraaf 8.2 blz. 230-231 uiterlijk zondag 24 mei via

magister inleveren (in Word, Behoefte aan individuele uitleg plan een afspraak in via Microsoft Teams.

18 mei Let op: probeer het zelf te maken met Dit zijn 14 lastige opdrachten. lettertype arial 12). Werkdagen zijn maandag en dinsdag

t/m behulp van je boek en de bijgesloten links. Onderschat het niet en maak Ik krijg nog opdrachten via de mail

22 mei het serieus! Let op: je doet het niet de volgende keer zal ik dit niet meer

voor mij, maar voor jezelf! accepteren, want mijn mailbox raakt vol.

Ik probeer in het weekend alles na Let op: het klinkt kinderachtig,

te kijken en uiterlijk binnen een week jouw maar ik ga wel bijhouden wie 

werk terug te sturen zijn werk maakt en tijdig inlevert!

met feedback en het antwoordenblad.

Week 22 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Hulpmiddelen

We maken deze week de rekenopgaven Maak de opdrachten in je boek. Deze opdrachten maken en Uitleg vind plaats op Microsoft Teams

(vraag 5 t/m 10) blz.246 uiterlijk zondag 1 juni via

magister inleveren (in Word, Behoefte aan individuele uitleg plan een afspraak in via Microsoft Teams.

25 mei Let op: probeer het zelf te maken met Dit zijn 15 lastige opdrachten. lettertype arial 12). Werkdagen zijn maandag en dinsdag

t/m behulp van je boek en de bijgesloten links. Onderschat het niet en maak Ik krijg nog opdrachten via de mail

29 mei het serieus! Let op: je doet het niet de volgende keer zal ik dit niet meer

voor mij, maar voor jezelf! accepteren, want mijn mailbox raakt vol.

Ik probeer in het weekend alles na Let op: het klinkt kinderachtig,

te kijken en je voor maandag jouw maar ik ga wel bijhouden wie 

werk terug te sturen. zijn werk maakt en tijdig inlevert!
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