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Week 12 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets

We maken deze week de Oefenopgaven Maak de opdrachten in je boek op Deze opdrachten maken en De toets van H6+7 
van hoofdstuk 6. bladzijde 188-191. uiterlijk vrijdag 20 maart aan komt in de toetsweek!

mij doormailen (in Word,
16 mrt Hiermee oefen je niet alleen voor de Dit zijn 25 opdrachten, dus best lettertype arial 12). Wanneer dat is hoor 

t/m toetsweek, maar ook voor je examen. veel! Onderschat het niet en maak je zo spoedig mogelijk.
20 mrt het serieus! Let op: je doet het niet Mijn mailadres is:

Let op: probeer het zelf te maken met voor mij, maar voor jezelf! anijenhuis@ovmz.nl
behulp van je boek en het uittreksel wat
al in je ELO staat! 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 inlevert!

Week 13 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets

We maken deze week de Oefenopgaven Maak de opdrachten in je boek op Deze opdrachten maken en De toets van H6+7 
van hoofdstuk 7 bladzijde 220-223. uiterlijk vrijdag 27 maart aan komt in de toetsweek!

mij doormailen (in Word,
23 mrt Hiermee oefen je niet alleen voor de Dit zijn 32 opdrachten, dus best lettertype arial 12). Wanneer dat is hoor 

t/m toetsweek, maar ook voor je examen. veel! Onderschat het niet en maak je zo spoedig mogelijk.
27 mrt het serieus! Let op: je doet het niet Mijn mailadres is:

Let op: probeer het zelf te maken met voor mij, maar voor jezelf! anijenhuis@ovmz.nl
behulp van je boek en het uittreksel wat
al in je ELO staat! 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 inlevert!

Week 14 Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets

We maken deze week de Examenopgaven Maak de opdrachten in je boek op Deze opdrachten maken en De toets van H6+7 
van hoofdstuk 7. bladzijde 226-229. uiterlijk vrijdag 3 april aan komt in de toetsweek!

mij doormailen (in Word,
30 mrt Hiermee oefen je niet alleen voor de Dit zijn 15 opdrachten, dus best lettertype arial 12). Wanneer dat is hoor 

t/m toetsweek, maar ook voor je examen. veel! Onderschat het niet en maak je zo spoedig mogelijk.
3 apr het serieus! Let op: je doet het niet Mijn mailadres is:

Let op: probeer het zelf te maken met voor mij, maar voor jezelf! anijenhuis@ovmz.nl
behulp van je boek en het uittreksel wat
al in je ELO staat! 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 inlevert!
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