"StudieKlas: K1a
B1aK1b
Wat gaan we leren?
Week
15

Hoe waarneming werkt en
hoe dat wordt geregeld
Het effect van alcohol daarbij
Hoe ruiken en proeven werkt.

6 april
t/m
10 april

Toets

1. Film bekijken en kijkvragen
Maken. (Magister, ELO, opdracht)
2. Boek 1b thema
Waarneming en regeling
Basisstof 1 lezen en maken

Bouw en werking oog, oor, huid

1. Youtube. Zoek en bekijk filmpje:
Cactuss het oor
2. Lezen en maken thema
waarneming en regeling
basisstof 3
3. Youtube. Zoek en bekijk filmpjes:
Cactuss het oog
Cactuss pupilreflex
4. Lezen en maken thema w&r
basisstof 4
5. Lezen en maken thema w&r
basisstof 5

Bouw en werking
hormoonstelsel

1. Thema w&r basisstof 6 lezen
en maken

2t/m5 Als je een antwoord
niet in de tekst kunt
vinden en thuis kunnen
ze je niet helpen, werk je
verder en schrijf je nummer
van de opdracht op een
kladblaadje.
Als je verder alles af hebt,
mail je 1x de nummers
van de opdrachten die je
niet kon vinden naar
de docent
Ook praktische opdr.maken
1. Als je een antwoord
*1) Alles wat je doet
niet in de tekst kunt
vinden en thuis kunnen B1a woensdag 22
ze je niet helpen, werk je Je bent dan online
verder en schrijf je nummerJe stuurt docent
van de opdracht op een Je krijgt een mail
En binnen 2
kladblaadje.
Als je verder alles af hebt,
mail je 1x de nummers
van de opdrachten die je
niet kon vinden naar
de docent

Herhalen kennis van de
zintuigen

Niveau: BB
Wat moet ik nog doen?
1. Ga naar Magister, ELO,
Opdrachten en maak de vragen
Tijdens het kijken naar de film.
Lever de opdracht per mail in!!

Practicum opdracht
WEL maken.

13 april
t/m
17 april

20 april
t/m
24 april

Docent: VRS
Opmerkingen

3. Basisstof 2 lezen en maken

16

17

Vak: mnbv
Hoe doen we dat?

wijzer"
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*1) Je krijgt een inzetcijfer over deze 3 weken en hoe je dit thema hebt gedaan.

-

P.S. Doe ook eens iets extra!!!

van het werk.

Einde van het jaar moet je portfolio

En ook wat je hebt gedaan met eventuele tussentijdse/extra opmerkingen of vragen van de docent.

1t/m3. Welk van de filmpjes vond
je het het best passen bij de stof
of heeft je het meest geholpen
of vond je leuk. Leg uit waarom.
Mail dit naar docent.

Mail:svroegophartog@ovmz.nl

Er wordt hierbij gelet op of je je werk tijdig hebt ingeleverd en naar de kwaliteit

inleveren wat je extra hebt gedaan.
Hier krijg je een extra rapportcijfer
voor!!

-

En of je op de juiste tijdstippen online was.

filmpjes vond

-

