"StudieKlas: B2a
Wat gaan we leren?
Week
15

Wat puberteit is
Wat verliefdheid is

Vak: mnbv
Hoe doen we dat?

3. Basisstof 2 lezen en maken
4. Basisstof 3 lezen en maken.

16

Hoe voortplanting werkt
Enige voorbehoedsmiddelen
worden besproken met vooren nadelen
Menstruatie

20 april
t/m
24 april

2t/m4 als je vragen
hebt schrijf dan nummer
van de opdracht op
en werk verder. Als
je klaar bent mail je
de nummers van de
moeilijke opdrachten in
1x naar docent

1. Film bekijken en kijkvragen
maken. (Magister, ELO, opdracht)
Filmpje Seksualiteit
2. Basisstof 4 lezen en maken
3. Basisstof 5 lezen en maken

Vervolg veilig vrijen

1. Basisstof 6 lezen en maken

Verloop zwangerschap en
geboorte

2. Filmpjes bekijken en kijkvragen
maken. (Magister, ELO, opdracht)
Filmjes zwangerschap +
De geboorte

17

27 april
t/m
1 mei

Docent: VRS
Opmerkingen

1. Film bekijken en kijkvragen
Maken. (Magister, ELO, opdracht)
Filmpje Groei en ontwikkeling
2. Thema relaties en seksualiteit
Start blz. 62.
Basisstof 1 lezen en maken

13 april
t/m
17 april

wijzer"

3. Leren basisstof 1 t/m 6

2t/m4 als je vragen
hebt schrijf dan nummer
van de opdracht op
en werk verder. Als
je klaar bent mail je
de nummers van de
moeilijke opdrachten in
1x naar docent

Toets

Niveau: BB
Wat moet ik nog doen?
1. Ga naar Magister, ELO,
Er zijn 2 documenten
1 met de filmpjes
1 met de kijkvragen
Bekijk het 1e filmpje
over groei en ontwikkeling
en maak de kijkvragen
in je schrift

1. Ga naar Magister, ELO,
Er zijn 2 documenten
1 met de filmpjes
1 met de kijkvragen
Bekijk het 2e filmpje
over seksualiteit
en maak de kijkvragen
in je schrift

2. Ga naar Magister, ELO,
*1)
Er zijn 2 documenten
en er wordt
1 met de filmpjes
nog een datum
1 met de kijkvragen
afgesproken voor
Bekijk het 3e+4e filmpje
een kahootchallenge
over zwangerschap en geboorte
en maak de kijkvragen
in je schrift
Maak foto’s van antwoorden
Van de 4 filmpjes en mail naar
docent voor 3 mei
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*1) Je krijgt een inzetcijfer over deze 3 weken en hoe je dit thema hebt gedaan.
Er wordt hierbij gelet op of je je werk tijdig hebt ingeleverd en naar de kwaliteit
van het werk. En ook naar wat je hebt gedaan met eventuele tussentijdse

opmerkingen van de docent.

-

