
"Studie- wijzer"
Klas: K1aM3gs1 Vak: geschiedenis Docent: AAG
Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen

Online werken:
15 Hoofdstuk Het Israelisch 1. Ga naar Magister

Palestijns conflict 2. Klik op leermiddelen
LEZEN: MAKEN 3. Klik op Memo Malmberg
Tekstboek blz.136 t/m 141 ONLINE! geschiedenis KGT 3e leerjaar.

6 aprilt Hoofdstuk H6 Het Israelisch Bijna iedereen heeft al een
t/m In TEAMS de digitale les Palestijns conflict account, omdat we eerder

9 april volgen. Aanwezigheid wordt Paragraaf 6.1 opdracht 1 t/m 10 dit jaar ook al digitaal gewerkt
bijgehouden in Magiser hebben.

Kijk je antwoorden na en verbeter Als je nog geen account hebt
je fouten. Daar leer je veel van. dan voer je de klassencode in

als daar om gevraagd wordt.  971919

Onderaan de blz. staat een stuk uitleg

16
Hoofdstuk Het Israelisch MAKEN
Palestijns conflict ONLINE!
LEZEN: Hoofdstuk H6 Het Israelisch

14 apriltTekstboek: geen leeswerk Palestijns conflict
t/m Paragraaf 6.1 opdracht 11 t/m 16

17 april In TEAMS de digitale les Test jezelf leerdoel A + B
volgen. Aanwezigheid wordt
bijgehouden in Magiser Kijk je antwoorden na en verbeter 

je fouten. Daar leer je veel van.

17

Hoofdstuk Het Israelisch MAKEN
Palestijns conflict ONLINE!

20 apriltLEZEN: Hoofdstuk H6 Het Israelisch
t/m Tekstboek: 142 + 143 Palestijns conflict

24 april Paragraaf 6.2 opdracht 1 t/m 4
In TEAMS de digitale les 
volgen. Aanwezigheid wordt Kijk je antwoorden na en verbeter 
bijgehouden in Magiser je fouten. Daar leer je veel van.
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Online werken:
1. Ga naar Magister -klik op leermiddelen – klik op Memo Malmberg geschiedenis KGT 3e leerjaar.
Bijna iedereen heeft al een account, omdat we eerder dit jaar ook al digitaal gewerkt hebben.
Als je nog geen account hebt dan voer je de klassencode in als daar om gevraagd wordt (971919)

1: Klik op Hoofdstuk 6 Het Israëlisch-Palestijns conflict.
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Niveau: Mavo
Wat moet ik nog doen?

Controle door ouders: kijk aub of uw kind is ingelogd.

kijk aub in Magister of uw kind
het huiswerk gemaakt heeft en of hij/zij aanwezig was bij de 
digitale les

Controle: docent kijkt online naar
je maakwerk. Huiswerk niet af is notitie in Magister.

Controle: docent kijkt online naar
je maakwerk. Huiswerk niet af is notitie in Magister.

Controle door ouders: kijk aub in Magister of uw kind
het huiswerk gemaakt heeft en of hij/zij aanwezig was bij de 
digitale les

Controle door ouders: kijk aub in Magister of uw kind
het huiswerk gemaakt heeft en of hij/zij aanwezig was bij de 
digitale les

Controle: docent kijkt online naar
je maakwerk. Huiswerk niet af is notitie in Magister.
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2: Met het pijltje naast “6.1 De achtergrond van het conflict” kun je van paragraaf wisselen. Dat is belangrijk voor het maken van het huiswerk.
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