Studiewijzer ECONOMIE 3TL

Week 15

Klas: M3A en M3B
Wat gaan we leren?

Docent: JOR
Hoe doen we dat?

Opmerkingen

Hulpmiddelen

We maken deze week de opgaven van
Maak de opdrachten uit je boek op
van paragraaf 7.3 en het onderdeel rekenen bladzijde 204-205 en bladzijde 216
6 apr
t/m
9 apr

Week 14

Deze opdrachten maken en
In onderstaande link
uiterlijk vrijdag 10 april via
wordt uitleg gegeven:
magister inleveren (in Word,
Let op: probeer het zelf te maken met
Dit zijn 19 opdrachten, dus best
lettertype arial 12).
Verschil tussen Particuliere- en Collectieve sector
behulp van je boek en de bijgesloten links. veel! Onderschat het niet en maak
Ik krijg nog opdrachten via de mail Klik hierop!
het serieus! Let op: je doet het niet
de volgende keer zal ik dit niet meer Klik hierop!
voor mij, maar voor jezelf!
accepteren, want mijn mailbox raakt vol.
Docent is maandag (volgens tijdstip van magister) online om
Ik probeer in het weekend alles na
Let op: het klinkt kinderachtig,
vragen te beantwoorden. Dinsdag zorg ik ervoor dat de meest
te kijken en uiterlijk binnen een week jouw maar ik ga wel bijhouden wie
gemaakt fouten worden nabesproken in een film
werk terug te sturen
zijn werk maakt en tijdig inlevert!
met feedback en het antwoordenblad.
Mail mij van te voren met je vragen, want zo kan me voorbereiden
op de vragen en jullie beter helpen.

Klas: M3A en M3B
Wat gaan we leren?

Docent: JOR
Hoe doen we dat?

Opmerkingen

Hulpmiddelen

We maken deze week de opgaven
Maak de opdrachten in je boek.
van paragraaf 7.4 en rekenen (m.u.v. vraag 11)
14 apr
t/m
17 apr

Week 14

Deze opdrachten maken en
In onderstaande link
uiterlijk vrijdag 10 april via
wordt uitleg gegeven
magister inleveren (in Word,
Let op: probeer het zelf te maken met
Dit zijn 14 lastige opdrachten.
lettertype arial 12).
Rijksbegroting
behulp van je boek en de bijgesloten links. Onderschat het niet en maak
Ik krijg nog opdrachten via de mail Klik hierop!
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.
Docent is maandag (volgens tijdstip van magister) online om
vragen te beantwoorden. Dinsdag zorg ik ervoor dat de meest
Ik probeer in het weekend alles na
Let op: het klinkt kinderachtig,
gemaakt fouten worden nabesproken in een film
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.
Mail mij van te voren met je vragen, want zo kan me voorbereiden
op de vragen en jullie beter helpen.

Klas: M3A en M3B
Wat gaan we leren?

Docent: JOR
Hoe doen we dat?

We maken deze week de opgaven
Maak de opdrachten in je boek.
van paragraaf 8.1 en rekenen (vraag 1 t/m 4)
20 apr
t/m
24 apr

Let op: probeer het zelf te maken met
Dit zijn 15 lastige opdrachten.
behulp van je boek en de bijgesloten links. Onderschat het niet en maak
het serieus! Let op: je doet het niet
voor mij, maar voor jezelf!
Ik probeer in het weekend alles na
te kijken en je voor maandag jouw
werk terug te sturen.

Nog meer ondersteuning nodig? Klik dan op onderstaande link
zie hier
1-4-2020 - 09:03

Opmerkingen

Hulpmiddelen

Deze opdrachten maken en
In onderstaande link
uiterlijk vrijdag 10 april via
wordt uitleg gegeven
magister inleveren (in Word,
lettertype arial 12).
Internationale handel
Ik krijg nog opdrachten via de mail Klik hierop!
de volgende keer zal ik dit niet meer
accepteren, want mijn mailbox raakt vol.
Docent is maandag (volgens tijdstip van magister) online om
vragen te beantwoorden. Dinsdag zorg ik ervoor dat de meest
Let op: het klinkt kinderachtig,
gemaakt fouten worden nabesproken in een film
maar ik ga wel bijhouden wie
zijn werk maakt en tijdig inlevert!
Mail mij van te voren met je vragen, want zo kan me voorbereiden
op de vragen en jullie beter helpen.

