Studiewijzer ECONOMIE M3C
Klas: OVM3C
Wat gaan we leren?

Week 15

We maken deze week de Rekenopgaven
van hoofdstuk 6 + paragraaf 7.1
6 april
t/m
10 april

Hiermee oefen je voor de toetsweek
en voor je volgende toets

Docent: NIA
Hoe doen we dat?

Opmerkingen

Maak voor de Rekenopgaven de
sommen op bladzijde 184-187 van
je boek. Paragraaf 7.1 vind je vanaf
bladzijde 194.

Deze opdrachten maken en
uiterlijk vrijdag 10 april aan
mij doormailen (in Word,
lettertype arial 12).

Ik probeer in het weekend alles na
te kijken en je voor maandag jouw
werk terug te sturen.

Mijn mailadres is:
anijenhuis@ovmz.nl

Toets
De toets van H6 uit de
toetsweek is nog niet
vastgesteld. Wanneer
dit gebeurd is hoor je
het onmiddellijk!

Let op: het klinkt kinderachtig,
maar ik ga wel bijhouden wie
zijn werk maakt en inlevert!

Klas: OVM3C
Wat gaan we leren?

Week 16

We maken deze week de Oefenopgaven
van hoofdstuk 6 + paragraaf 7.2
13 april
t/m
17 april

Hiermee oefen je voor de toetsweek
en voor je volgende toets

Docent: NIA
Hoe doen we dat?

Opmerkingen

Maak voor de Oefenopgaven de
opgaven op bladzijde 180-183 van
je boek. Paragraaf 7.2 vind je vanaf
bladzijde 198.

Deze opdrachten maken en
uiterlijk vrijdag 10 april aan
mij doormailen (in Word,
lettertype arial 12).

Ik probeer in het weekend alles na
te kijken en je voor maandag jouw
werk terug te sturen

Mijn mailadres is:
anijenhuis@ovmz.nl

Toets
De toets van H6 uit de
toetsweek is nog niet
vastgesteld. Wanneer
dit gebeurd is hoor je
het onmiddellijk!

Let op: het klinkt kinderachtig,
maar ik ga wel bijhouden wie
zijn werk maakt en inlevert!

Klas: OVM3C
Wat gaan we leren?

Week 14

20 april
t/m
24 april

Docent: NIA
Hoe doen we dat?

We maken deze week de paragraaf
7.3 en 7.4

Paragraaf 7.3 en 7.4 vind je vanaf
bladzijde 202 van je boek

Hiermee oefen je voor de toetsweek
en voor je volgende toets

Ik probeer in het weekend alles na
te kijken en je voor maandag jouw
werk terug te sturen
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Opmerkingen

Deze opdrachten maken en
uiterlijk vrijdag 10 april aan
mij doormailen (in Word,
lettertype arial 12).
Mijn mailadres is:
anijenhuis@ovmz.nl
Let op: het klinkt kinderachtig,
maar ik ga wel bijhouden wie
zijn werk maakt en inlevert!

Toets
De toets van H6 uit de
toetsweek is nog niet
vastgesteld. Wanneer
dit gebeurd is hoor je
het onmiddellijk!

