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Week Wat gaan we leren? Hoe doen we dat? Opmerkingen Toets Wat moet ik nog doen?

Invloeden op organismen 1. Instructiefimpje Vragen kun je alleen  3. MS Teams opdracht zal in

20 Indelen in biotische en abiotische 2. Handboek en werkboek nrs. 6 stellen tijdens online de online les besproken worden.

factoren thema 2 Organismen in hun milieu lessen. Moet eind deze week ingeleverd 

Niveaus van ecologie basisstof 1 lezen en maken Opdrachten inleveren via worden. Dit moet een WORD 

3. Toepassen op eigen omgeving. MS Teams. document zijn waarin je de foto’s 

11 Zie opdracht in MS Teams Voor de lessen is een die je volgens de opdracht moet 

t/m 4. Leren de groene begrippen uit computer nodig. maken hebt opgenomen. Dit is 

15 mei Het handboek basisstof 1 hoofdstuk 1.

Je mag vast een voorblad

maken met de titel:

Mijn omgeving.

En ondertitel:

Omgevingsverslag

Voedselrelaties. Maken van 1. Instructiefimpjes Vragen kun je alleen  3. MS Teams opdracht zal in

21 Voedselketens en voedsel- 2. Handboek en werkboek nrs. 6 stellen tijdens online de online les besproken worden.

web. Kringloop van stoffen. thema 2 Organismen in hun milieu lessen. Moet eind deze week ingeleverd 

basisstof 2 lezen en maken Opdrachten inleveren via worden. Dit moet ook 

3. Toepassen op eigen omgeving. MS Teams. aan het WORD document van 

18 Zie opdracht in MS Teams Voor de lessen is een week 20 worden toegevoegd

t/m 4. Leren de groene begrippen uit computer nodig. als hoofdstuk 2

22 mei Het handboek basisstof 2

Invloeden op populaties 1. Instructiefilmpje. 4. MS Teams opdracht zal in

22 Wat is biologisch evenwicht. 2. Handboek en werkboek *1) de online les besproken worden.

De optimumkromme. basisstof e lezen/ maken Moet eind deze week ingeleverd 

3. groene begrippen leren worden. Dit moet ook 

Mens en milieu 4. Handboek blz. 55, afb. 22 aan het WORD document van 

25 bestuderen en MS Teams week 20 worden toegevoegd

t/m opdracht maken. als hoofdstuk 3

29 mei

 

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

250803 - Protostudie - GvdM 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. Thema is nog niet klaar!
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document zijn waarin je de foto’s 
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