
"Studie- wijzer"
Klas: K1atweedejaars Vak: drama Docent: RES Niveau: alle niveaux 

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

Toets

19 We gaan de toets voorbereiden De toets opdracht komt bij Jullie kunnen dit! Inleveren voor 1.) 30 minuten voor online les

je eigen klas in teams te staan. naar je klas gaan in Teams en 

We leren een dialoog over Ik zet deze opdracht er in vlak zat 16 mei 2020 de toetsopdracht lezen

vriendschap te schrijven. voordat je online les begint. 

4  tm 8 Je hoeft alleen de online lessen Dan nemen we het samen door 2.) De online les volgen.

te volgen en daarna goed Je kunt daar vragen stellen

mei de opdracht te lezen en 

uit te voeren. 3.) Inleveren via Teams!

Bij de klassenopdracht!

Mocht je vragen over de toets hebben, 

stuur een chatbericht via Teams!

20 We leren een monoloog 2.0 In de online les, geef ik jullie Je kunt nu nog niets 1.) Zorgen dat je op tijd inlogt 

te schrijven over je ideale handvatten om een goede doen of voorbereiden. en je microfoon het doet. 

leven na Corona monoloog te schrijven. 

2.) Goed actief meedoen in 

11-15 Dit is de voorbereiding van Vlak voordat de les begint, de lessen. 

mei jullie toets…die uiterlijk zet ik de toetsopdracht online

zaterdag 30 mei ingeleverd bij je eigen klas in Teams. 3.) Zorg dat je pen en papier 

moet worden. Daar lees je de toets alvast door. bij de hand hebt. 

21 We behandelen vragen Jullie kennen inmiddels de Als je goed mee doet Toets inleveren voor 1.) 30 minuten voor de online

over de monoloog en opdracht goed, die bespreken in de online les, les, naar je eigen klas gaan

maken een begin met een we, zodat iedereen een is de toets veel zat 30 mei en de opdracht lezen.

nieuwe opdracht. voldoende haalt! gemakkelijker

18 2.) De online les volgen, 

t/m je kunt daar vragen stellen. 

22

mei 3.) Inleveren via Teams, bij

de opdrachten van je eigen klas!
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Mocht je vragen over de toets hebben, 

de opdrachten van je eigen klas!
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