
"Studie- wijzer"
Klas: B1a Vak: NASK Docent: VEJ Niveau: BB

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

15

In dit hoofdstuk hebben we het 

over stoffen

6 apr

De derde paragraaf gaat over 

metalen.

Lees de tekst van blz 78 tot en 

met 93 goed door en maak de 

opdrachten.

De opdrachten kun je 

alleen beantwoorden als 

je de tekst goed hebt 

doorgelezen.

Lezen bestuderen en maken

t/m

10 apr Als je het werk klaar hebt moet 

je het inscannen of een foto 

maken en dat mailen naar 

jveltman@ovmz.nl Voor al het 

ingeleverde werk van week 12, 

13, 14 15,16 en 17 wordt een 

cijfer gegeven.

Als een vraag / opdracht 

niet lukt vraag dan thuis 

om hulp. Kom je er dan 

nog niet uit markeer dan 

deze vraagduidelijk in je 

boek. Zodra we weer 

naar school mogen 

komen we terug op de 

onduidelijkheden want er 

volgen wel toetsen 

hierover.

16

De vierde paragraaf gaat over de 

eigenschappen van stoffen

Lees de tekst van blz 94 t/m 104 

door en maak de opgaven die je 

onderweg tegenkomt.

De opdrachten kun je 

alleen beantwoorden als 

je de tekst goed hebt 

doorgelezen.

Lezen bestuderen en maken

13 apr

De proefjes mag je 

overslaan

t/m

1-4-2020 - 17:59



17 apr Als je het werk klaar hebt moet 

je het inscannen of een foto 

maken en dat mailen naar 

jveltman@ovmz.nl Voor al het 

ingeleverde werk van week 12, 

13, 14 15,16 en 17 wordt een 

cijfer gegeven.

Als een vraag / opdracht 

niet lukt vraag dan thuis 

om hulp. Kom je er dan 

nog niet uit markeer dan 

deze vraagduidelijk in je 

boek. Zodra we weer 

naar school mogen 

komen we terug op de 

onduidelijkheden want er 

volgen wel toetsen 

hierover.

17

De vijfde paragraaf gaat over 

Kunst-stoffen

Lees de tekst van blz 105 t/m 

112 door en maak de opgaven 

die je onderweg tegenkomt.

De opdrachten kun je 

alleen beantwoorden als 

je de tekst goed hebt 

doorgelezen.

Lezen bestuderen en maken

20 apr

Als je het werk klaar hebt moet 

je het inscannen of een foto 

maken en dat mailen naar 

jveltman@ovmz.nl Voor al het 

ingeleverde werk van week 12, 

13, 14 15,16 en 17 wordt een 

cijfer gegeven.

De proefjes mag je 

overslaan

Maak een goede samenvatting 

over de eerste drie paragraven 

(blz 58 t/m 77). Eeen goede 

samenvatting is minimaal 1,5 

A4. Als we gaan toetsen mag je 

deze weer inleveren voor een 

extra 0,5 pnt.

t/m

24 apr Als een vraag / opdracht 

niet lukt vraag dan thuis 

om hulp. Kom je er dan 

nog niet uit markeer dan 

deze vraagduidelijk in je 

boek. Zodra we weer 

naar school mogen 

komen we terug op de 

onduidelijkheden want er 

volgen wel toetsen 

hierover.
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