
"Studie- wijzer"
Klas: M2A, M2B Vak: Nask Docent: R Leunk Niveau: Mavo

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

14 J2 H7.1 Geluid maken en horen * Bestuderen en je vragen 

opschrijven voor in de les/email

Bij vragen:

* Maken formuleoverzicht. rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

* Maken samenvatting of 

flipkaartjes. 

* Maken opgaven incl. plus stof.

30 mrt Kijk voor je begint:

t/m https://www.youtube.com/watch?

v=oUtF7CbZVNQ

3 apr

15 Opdracht op ELO over geluid H7. 

Hierover ontvang je een e-mail.
Maak de opdracht die op 

magister klaarstaat.
Bij vragen:

rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

TEST JEZELF H6 Maak de opdracht die op 

magister klaarstaat
6 apr

t/m Les en vragenuur via TEAMS

Deze week ontvang je een 

uitnodiging in je schoolmail voor 

een videoconferentie met mij. 

Hierbij ben je verplicht aanwezig.

10 apr Zorg dat je in kunt loggen op MS 

TEAMS. Hierover heb je een 

email van school gehad,
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16

J2 H7.2 Toonhoogte en 

frequentie

* Bestuderen en je vragen 

opschrijven voor tijdens de 

videoconferentie.

Bij vragen:

* Maken formuleoverzicht. rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

* Maken samenvatting, 

flipkaartjes of tenminste 8 

proefwerkvragen van deze 

paragraaf.

Hou je magister in de 

gaten, mogelijk komt er 

nog een praktische 

opdracht.

* Maken opgaven incl. plus stof.

13 apr Kijk voor je begint:

t/m https://www.youtube.com/watch?

v=AXpYznHVovs

17 apr

Les en vragenuur via TEAMS

Deze week ontvang je een 

uitnodiging in je schoolmail voor 

een videoconferentie met mij. 

Hierbij ben je verplicht aanwezig.

17 Opdracht op ELO over H7 geluid. 

Hierover ontvang je een e-mail.
Maak de opdracht die op 

magister klaarstaat.

Bij vragen:

J2 H7.3 Geluidssterkte

* Bestuderen en je vragen 

opschrijven voor tijdens de 

videoconferentie.

rleunk@openbaarlyceumzeist.nl

* Maken formuleoverzicht. 

* Maken samenvatting, 

flipkaartjes of tenminste 8 

proefwerkvragen van deze 

paragraaf.

20 apr * Maken opgaven incl. plus stof.

t/m Kijk voor je begint:

24 apr https://www.youtube.com/watch?

v=XYwhmbekq0E
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Les en vragenuur via TEAMS

Deze week ontvang je een 

uitnodiging in je schoolmail voor 

een videoconferentie met mij. 

Hierbij ben je verplicht aanwezig.

18

VAKANTIE !!

28 apr

t/m

1 mei

19 Niemand weet wat er hier gaat 

gebeuren. Wél moeten de 

toetsen ergens een keer 

gemaakt worden.

Tegen dat het week 19 is, is er 

weer een nieuwe planner.

28 apr

t/m

1 mei
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